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Abstract
Kitāb al-Ṭīb (The Book of Aromatics) composed by al-Khāzin (living
in 421 A.H./1030 A.D.), is an Arabic treatise written in the
fourth/tenth century containing a prologue and five chapters dealing
with Simple Aromatic Substances (musk, amber, aloeswood,
camphor) and including 23 recipes for making compound aromatics
(al-Nadd, alʿŪd al-Muṭarrā, al-Lakhlakha, al-Ghālīya, al-Dharīra, alRāmik, al-Sukk and, Duhn Al-Bān). This article tries to prepare a
critical edition of Kitāb al-Ṭīb based on the extant copies and
considering the parallel texts. In addition to the edited text, the article
contains the translation of the prologue to the treatise and a discussion
about the title and author of it, while trying to shed light on the
toponyms and ethnonyms used for the appellation of simple aromatics
of different types.
Keywords: Kitāb al-Ṭīb; Muḥammad b. al-Ḥasan b. Ibrāhīm alKhāzin; Medieval Islamic Perfumery.
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Introduction
Kitāb al-Ṭīb (The Book of Aromatics) composed by Muḥammad b. alḤasan b. Ibrāhīm al-Khāzin (living in 421/1030), is an Arabic treatise
dealing with aromatics written in the fourth/tenth century.
Notwithstanding the lack of information about this book and its author
in the historical and classic bio-bibliographical sources, its
considerable influence on the later sources could be seen in the
scholarly Persian and Arabic books, mostly without naming them;1
however, given the textual evidence in the extant copies, brief
accounts can be given of him.2
His full name in the oldest copy’s colophon is Abū Bakr
Muḥammad b. al-Ḥasan b. Ibrāhīm al-Khāzin, and in addition to the
title of al-Khāzin, his declaration in the prologue to Kitāb al-Ṭīb
concerning the writing of both Mujmal al-Ṣanāʿāt and Kitāb al-Ṭīb to
be used in the treasuries of kings, can also be seen as confirming that
he has been serving as a treasurer.3 Likewise, given what al-Khāzin
has mentioned quoting from his father concerning the price of the
Indian aloeswood (See the critical edition), it seems that the treasury
was his inherited job.
He has dedicated both of the two mentioned works to Ṣāḥib b.
ʿAbbād, the Buyid4 vizier, so, he might have been working in the
Buyid court and the books should have been written before the death
of Ṣāḥib b. ʿAbbād in 385/995.
Based on the quoted colophon in the PG (Figure 1), in 21 Jamādī I
421/1030, in Ghazna, al-Khāzin has inscribed a copy of Kitāb al-Ṭīb.
He has probably moved to Ghazna, After the defeat of Buyids from
1. For Kitāb al-Ṭīb’s influence on the Islamic pharmacological tradition see:
(Karamati and Qosi, “Perfumery in the Pharmacological Tradition of the Medieval
Islam”)
2. Sezgin (V/355) has identified him with Muḥammad b. al-Ḥasan b. Ibrāhīm alʿAṭṭār al-Asʿardī, the author of Mukhtaṣar fī al-Ḥisāb, which its unique copy, No.
4857, is preserved at Hagia Sophia Library, also no mention of al-Asʿardī was found
in the sources.
3. It is worth mentioning that the title of Khāzin, also, has been using for librarians
(Mahdavi Damghani 47–48).
4. A dynasty ruled in the Iranian plateau and Iraq during 4th-5th/10th-11th centuries;
See EI2 s.v. BUWAYHIDS or BUYIDS.
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the Ghaznavids1 and the capture of Ray by the Ghaznavid Maḥmūd in
420/1029.
In 2015 It has already been published by Zakkūr, based on the
oldest extant copy (MS. no. 174B, Garrett collection in Princeton
University); irrespective of the manuscript’s folio disorderliness that
caused the text conflation with the Ibn Māsawaih’s Jawāhir al-Ṭīb.
the editor also ignored the other extant copies in the edition of Kitāb
al-Ṭīb(al-Khāzin), so, preparing a critical edition of this treatise is still
necessary.
Manuscripts and Parallel Texts
There are four known copies of Kitāb al-Ṭīb, as follows:
-

PG = Princeton University, Garrett collection, MS. 174 B,
copied in 10th of Rabīʿ II 590/1194, from a holograph dated
21st of Jamādī I 421/1030.

-

TM = Tehran, Malek National Library and Museum, MS.
1569/9, copied in 12th of Dhu al-Qaʿda 913/1508.

-

LR = Leipzig University, Refaiya Collection, MS. 768, copied
in 12th/18th or the early 13th/19th century.

-

CT = Cairo, Egyptian National Library, Tibb Taymur
collection, MS. 236, copied in 1331/1912.

Some pieces of evidence including a similar note in the PG, TM
and, LR referring to the content and order of the treatises, the
information presented in the colophons, different variants in the TM
and LR, and the same text conflation in the PG and CT, leads us to a
stemma codicum presented in Error! Reference source not found..

1. A dynasty ruled in eastern Iran and what is now Afghanistan, from 4th/10th to
6th/12th centuries; See EI2 s.v. GHAZNAWIDS.
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Diagram 1. Kitāb al-Ṭīb’s stemma codicum.

The PG’s folios were bound in a disorderly manner; after rearranging
it based on a comparison with the other copies, the folio numbers
should be changed as follows:1
Table 1- Correction of the Leaf Number of the PG
Present

1-8

26

17-22

24-25

23

9-16

Correct

1-8

9

10-15

16-17

18

19-26

Considering these transpositions, references are made here to the
correct folio numbers.
The Title
The title appears in two ways, in the manuscripts:

1. This is based on the most probable case. For a detailed discussion about the
manuscripts of Kitāb al-Ṭīb see: (Qosi and Karamati).
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-

In the first folio of PG, the title as كتاب الطيب البي الحسن الخازن
(PG: 1r.) “Kitāb al-Ṭīb by Abi al-Ḥasan al-Khāzin” has been
added with a different script and ink.

-

In LR and TM the title as مختصر فی معرفة أجناس الطیب وذكر معادنه
وألوانه ومعرفة المغشوش منه والصحیح وذكر أنواع صناعاته من المعجونات والندود

والذرائر واللخالخ والغوالي وغیرها مما ال یستغنی عنه في خزائن الملوك جمع محمد
( بن الحسن الخازنLR: 1r.)1 “A brief account of explanation of

Aromatics and mentioning their mines and types and
differentiate between fakes and originals and mentioning their
different recipes like al-maʿjūnāt (amalgams) and al-nudūd and
al-dharāʾir (catapasms) and al-lakhālikh and al-ghawālī, etc. of
which no treasury would be independent, combined by
Muḥammad b. al-Ḥasan al-Khāzin”.
Although the recently added title of PG is different from the TM
and LR, assuming that PG is the exemplar for the other copies (See
above), it can be argued that the original title of PG might have been
the same.
Such a descriptive title was not mentioned in the author’s prologue,
although it has included partly the same expressions, indeed, the
author has not mentioned any specific title for the treatise and has only
called it “shayʾun min ṣanʿt al-ṭīb” (something from the art of
perfume) (See the critical edition).
Also, the titles of two other versions, falsely ascribed to Ibn
Mandawayh and Ibn Kaysān(Karamati and Qosi, “On the
Authorship”), have not been mentioned by the author or even in the
text of the different versions. Thus, none of the mentioned titles in
various versions and manuscripts can be considered as the title
selected by the author. For all these reasons, in the present edition, the
well-known title of Kitāb al-Ṭīb has been accepted.
A Description of the Text
Kitāb al-Ṭīb contains a prologue and five chapters. The first four
chapters deal with Simple Aromatic Substances (musk, amber,
1. In TM this title appears in a note before the treatise (p. 97) with slight differences
in certain words.

Tarikh-e Elm, Vol. 19(1) (September 2021) /14

aloeswood, camphor). In these chapters, in addition to describing each
aromatic substance, the ways of recognizing its impurities and the
places from where it is obtained are also mentioned and the chapter
five, types of amalgams (ʾAnwāʿ al-Maʿjūnāt), deals with 23 recipes
for making compound aromatics.
The Prologue
In the prologue, the author dedicates the treatise to Ṣāḥib b. ʿAbbād
and by explaining his purpose of writing this treatise, he has
introduced another work composed by himself.1 Given the importance
of this prologue, its translation is presented here.
After all, when the servant of our master, al-Ṣāḥib, the honorable,
“Kāfi al-Kufāt”2 may God prolong his life, and sustain his victory and
superiority and destroy his enemies, saw the signs of liberality and
constant benevolence towards himself, attempted to find a way to
approach his noble and exalted service and made his mind up on what
draws him nearer unto that glorious presence. So, he found no way
more valuable and more influential than the way of knowledge in its
various forms.
He had provided a collection for the court treasuries and called it
Mujmal al-Ṣanāʿāt arranging it in ten chapters. Chapter one,
concerning the jewelry, its mines, characteristics, and prices; chapter
two, about gold and silver mines and their states; chapter three,
concerning types of cash and accountancy (Jahbadha);3 Chapter four,
dealing with mintage management and its conditions; chapter five,
about melting gold and silver; chapter six, concerning providing
adornment (Ṣiyāghat); chapter seven, dealing with foil and spun gold;
chapter eight, in using silk brocade (Dībāj) and silk fabrication;
chapter nine, about buying and selling and acting as a middleman;
chapter ten, about sewing and spinning.
So, he intended to write about the art of perfume that would not
exist in other books to draw himself nearer to him, and what he has
composed be an instruction of which no treasury would be
1. The prologue in TM is a bit summarized and transcribed in the page 99 with
changes in certain words.
2. A title which was then only used for Ṣāḥib b. ʿAbbād.
3. See: EI2, s.v. DJAHBADH.
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independent. And in his writing, he explained things that are useful to
the nobles rather than the ignoble and arranged it in several chapters
comprising of principal aromatics, simple and compound ones, and
their causes and types and varieties and mines. And confined himself
to discuss musk, amber, aloeswood, and camphor because these are
the major aromatics from which amalgams are produced. In what
intended to [write], he always took brevity and conciseness into
consideration and not prolixity and verbosity. Allah is sufficient for
him; an Excellent Guardian is.
Chapter One: Musk
It introduces types of musk and the qualities of each, as follows: alṢīnī (Chinese), al-Tubuttī1 (Tibetan), al-Ṭawmastī2 al-Naybālī
(Nepalese), al-Khaṭāʾī3 (Cathay), al-Tatārī4 (Tatarian), al-Kharkhīzī
(Kyrgyz), al-Baḥrī (Oceanic), al-Qishmīrī (Kashmiri). Also, explains
the origin of musk and the method of testing its purity; likewise,
indicates to the perfumer (ʿAṭṭār) of Fakhr al-Dawla,5 Abu al-Ḥasan
Aḥmad b. ʿAbd Allāh, known as Ibn Bilkā6 and Ustadh al-Raʾīs Abī
al-Faḍl b. ʿAmīd.7

1. In the transcription of the kinds of Aromatics, the diacritical marks of PG were
followed.
2. Attributed to Ṭawmast (Mdosmad/Amdo), an area in the northeast of Tibet which
is also recorded in the Islamic period literature as Ṭūsmat and Dhūsmat (King, Scent
from the Garden of Paradise 200).
3. Attributed to Khaṭā (Cathay). It is applied to the territory ruled by Kitan Liao
dynasty, consisting of a part of the northern China and southern Mongolia. In the
Islamic sources it appears as Khaṭā / khatāi (King, “Early Islamic Sources on the
Kitan Liao: The Role of Trade”).
4. Attributed to Tatār (Tatar), the name of a Mongolic tribal grouping; See EI2 s.v.
TATAR.
5. The Buyid ruler in, Hamadan and Isfahan; See EI 2 s.v. BUWAYHIDS or
BUYIDS.
6. Thaʿālibī refers to “Ibn Bilkā Vandād Khurshīd” and has regarded Ibn ʿAmīd’s
letter to him as a typical example of eloquence(Thaʿālibī, vol.3: 10); This person
may be the same.
7. The vizier of the Buyid Rukn al-Dawla; See EI2 s.v. BUWAYHIDS or BUYIDS.
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Chapter Two: Ambergris
It includes various types of ambergris (al-Shiḥrī,1 al-Sulāhiṭī,2 alZanjī,3 al-Mand)4 and the qualities of each; the origin of ambergris
and the method of testing its purity; while introducing civet (Zabād)
and pointing that in amalgams it is sometimes used instead of
ambergris.
Chapter Three: Types of Aloeswood
It consists of various kinds of aloeswood, as follows: al-Hindī,
(Indian)/al-Samandūrī,5 al-Qāqulī,6 al-Ṣanfī,7 al-Qimārī,8 al-Bankālī
(Bengalese) and the qualities of each one; description of al-ashbāh9
(pseudo-aloeswood) and low-quality ones (al-jandarānī,10 al-Qafṣī,1
1. Attributed to al-Shiḥr, a district between ʿAdan and ʿUmmān, at the coast
(Qazwīnī 31); there is a city named al-Ṣhiḥr in Hadhramaut in Yemen.
2. Attributed to Sulāhiṭ (/Shalāhiṭ), an island of the Java Islands(al-Idrīsī, vol.1: 81).
3. Attributed to al-Zanj (Zanzibar), an island in the eastern coast of Africa in
Tanzania.
4. A village of Mikhlāf (district) of Ṣadāʾ in Yemen, a dependency of Saʿna (alḤamawī, vol.4: 660); If it is intended a kind of ambergris attributed to a place called
al-Mand, it should have regularly appeared with the attributive Arabic -yāʾ, but it is
not.
5. Attributed to Samandūr, a city two Farsakhs eastern coast of Mihrān (Indus) river
near Multan (in modern Pakistan) (al-Ḥamawī, vol.3: 143).
6. Attributed to al-Qāqula; having described his visit to Java kingdom, Ibn Baṭūṭa
has recorded his observations of mul Jāwa, where he reached after crossing Sumatra.
He has named al-Qāqula and al-Qimāra as the two cities of this region(Defrémery
and Sanguinetti, vol.4: 240).
7. Attributed to al-Ṣanf, a big city in al-Qamirūn (modern Assam/Kamarupa)
kingdom(Ḥudūd Al-ʿĀlam Min al-Mashriq Ila al-Maghrib 64); In the notes to
Ḥudūd al-ʻĀlam, Minorsky has identified it with Champa in the modern
Vietnam(Minorsky 240).
8. Attributed to Qimār (Khmer); historical name of the present Cambodia(Minorsky
241); Yāqūt has considered Qimār as the common form of al-Qāmirūn(al-Ḥamawī,
vol.4: 173).
9. Shabah (pl. Ashbāh) in Islamic perfumery and jewelry, predicates which would be
confused with genuine perfume or jewel. Identification of the pseudo-perfumes and
jewels and to differentiate the pseudo from genuine was usually taken into
consideration by the Islamic Jewelry and perfumery tradition.
10. Attributed to Jandarān; according to Ibn al-Athīr, it is a mountain near alQayruwān(Ibn Athīr, vol.4: 254); It has also been recorded in various sources
Jandarāwar, Jandarāwan and Jandarāward, in the proximity of Multan, but compared
with Qafṣī (see the next footnote) this should also be associated with Qayruwān.
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al-Maṭbūkh2); the origin of aloeswood and the method of its
production. by introducing the Indian aloeswood, the author has
emphasized its preciousness and reports some stories to support the
idea, as follows: Quoting from a native of Manṣūra3 that the kings of
India accumulate the Indian aloeswood like other kings accumulate
gold; quoting from his father concerning an expensive Indian
aloeswood which had been purchased for Ibn al-Ḥarish al-Rāzī4 and
he dedicated it to Ibn Abī al-Sāj;5 and, quoting from Ibn Abī al-Sāj
that Ibn Qarāba al-ʿAṭṭār6 bought the Indian aloeswood for him at a
high price in Baghdad.
Chapter Four: Camphor
It describes al-Fanṣūrī7 camphor pointing out that other types of
camphor (al-Zabājī,1 al-Mahnashān, 2 al-Sūjān3 are obtained from this

1. Attributed to Qafṣa, a city near Qayruwān(al-Ḥamawī, vol.4: 151); Considering
that the tree from which aloeswood is obtained (Aquilaria) grows in the southeast of
Asia, the African aloeswood (Jandarānī and Qafṣī) have probably been pseudoaloeswood. Khāzin has not also attached importance to it and rejecting its use.
2. Literally it means “baked” and perhaps an artificial kind of aloeswood.
3. A big city in the middle of the Mihrān river like an island(Ḥudūd Al-ʿĀlam Min
al-Mashriq Ila al-Maghrib 124); It is also called Birahman Ābād, Its ruins are now
forty-seven miles north-east of Hyderabad(Minorsky 372).
4. No information was found about this person who is mentioned as Raʾis al-Ray
(Ray’s ruler); Most people known as Ibn al-Ḥarīsh were traditionist (muḥaddith) and
none of them had a relationship with the subject of this article. Searching possible
distorted forms, like Ibn al-Ḥadīsh, Ibn al-Ḥarīs, Ibn al-Kharīsh, Ibn al-Jarīsh and
etc. didn’t lead to a definite conclusion.
5. Most probably he was Yūsuf b. Abī al-Sāj, the Governor of Ādharbāyijān and
Armenia in the time of the Abbasid Caliph al-Muqtadir, who invaded Ray in
311/923 killing Aḥmad b. ʿAlī of the family of Ṣaʿlūk, who was ruling Ray on
behalf the Samanids by the order of the caliph and took control of Ray (Dhu al-Ḥajja
311/923); In the early 313/925 he went to Hamadan, but by a popular uprising in
Ray in Jamādi al-Thanī 313, once again he attacked it; Finally, in a battle with
Qarmatians Ibn Abī al-Sāj was killed in Shawwāl 315/927 (Ibn Athīr, vol.8: 144 and
170).
6. Ibn Qarāba is probably identified with the same person whose name appears in
the events between Tūzūn and his rivals in Baghdad in Dhu al-Ḥijja 332/944 (Ṣūlī
263).
7. Attributed to Fanṣūr (Panchūr) in the western coast of Sumatra(Minorsky 240–
41).
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kind. The method of testing its purity; artificial camphor called alMuṣaʿad (Distilled); the origin of camphor and the method of its
production, are the other issues discussed in this chapter.
Chapter Five: Types of Amalgams
It consists of recipes for a group of compound perfumes, as follows:
nine recipes for producing types of al-Nadd; six recipes for making
types of freshened aloeswood (alʿŪd al-Muṭarrā); three recipes for
making types of al-Lakhlakha; the method of making al-Ghālīya and
al-Dharīra (two recipes for each); the method of making al-Rāmik,4 alSukk5 and Duhn Al-Bān (Ben oil).
Editing Method
As PG has considerable missing leaves, in the critical editing, the
other copies must be used, because they are from the same genealogy.
Since LR is the most similar copy to PG and has fewer mistakes, it is
more reliable than the other copies. Though TM is older than LR,
because of having more mistakes, it is less helpful, and, CT is not
worth considering since it has omitted significant parts of the text,
combining it with another work. Meanwhile, since the Ibn Kaysān and
Ibn Mandawayh versions have already been published, there is no
need of mentioning their variants in this edition, although they have
been collated and, in some cases, have been referred to.
Given that the PG has been copied from the holograph, it can be
said that the grammatical errors in the text probably appeared by the

1. Attributed to Zabāj/Zābij which is the same as Java. In the manuscripts of this text
and in most of the Islamic literature it appears as Rabāḥī and Riyāḥī; however, alKarmalī has regarded these variants as a misreading of Zabājī(Karmali 159–64).
2. It may be taken to be as a variant of māh nishān, a Persian word, meaning what is
[because of its whiteness] an indication of the moon.
3. It is probably a corrupted or arabicized form of Persian Sūhān (file) that can be
referred to its erosion. Sūhān is also the name of a village in Siam (modern
Thailand); Perhaps the modern SupanBuri (Muḥammad rabiʿ b. Muḥammad Ibrāhīm
43); However, the text suggests that “Sūjān” is a confused form of “mahnashān”,
which strengthen the first meaning.
4. A medicine compounded of black vitriol, syrup of grapes and etc. that is
pronounced in Persian as Rāmak (Al-Bīrūnī 287–88).
5. A substance compounded of Rāmik and musk (Al-Bīrūnī 288).
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author, Nevertheless, these errors have been corrected in the text and
mentioned in the footnotes.
There are some differences in the Subject-verb agreement
especially between TM and PG; also, TM has omitted the conjunctive
“wa” » «وin some cases; these differences did not mention.
The orthography
In the process of critical editing, the contemporary Arabic orthography
is observed, however, due to the importance of PG, Its orthographic
characteristics are mentioned here:
-

The Hamza (glottal stop) has not been written with alif, and
just (  ) اoccurs alone or with a diacritic like ( ِ ) اor ( ) ا.

-

The Hamza has not been written after alif and yaʾ ( )یand
instead alif with a madd (elongation of vowels) and yāʾ alone
occur. For example, “māʾ” ( )ماءand “shayʾ” ( )شیءhave been
written as (  ) مآand ( )شیrespectively.

-

The Hamza with yāʾ has been written as dotted yāʾ ( ) ی. For
example, “liʾallā” ( )لئالhas been written as ()لیال.

-

The Hamza has not been written on wāw () و. For example,
“yuʾthiru” ( )یؤثرis as ()یوثر.

-

There is no difference in the writing of alif maqṣūra
(shortened alif) and yāʾ. Both occur as the same.

-

Sometimes Alif is not written between the word. For example,
“thalātha” ( )ثالثهoccurs as ()ثلثه.

-

Sometimes a redundant alif occurs between the word. For
example, “miʾa” ( )مئةis written as ()مایة.

-

Sometimes separated alif is not written after absent masculine
plural. For example, “yaṣfū” ( )یصفواwith alif occurs as ()یصفو.

-

Sometimes separated alif is written in the absent masculine
single. For example, “yaṭfuwu” ( )یطفُوoccurs as ()یطفوا.
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-

Elongated alif (alif mamdūd) at the beginning of the word is
written without madd. For example, “ākhir” ( )آخرoccurs as
()اخر.

-

Alif maqṣūra has sometimes been written as ( ) ا. For example,
“aghlā” ( )اغلیoccurs as ()اغال.

-

Compound numbers are written as connected. For example,
“thalāth miʾa” ( )ثالث مئهoccurs as ()ثالثمایه.

-

In some cases, the tanwīn alif is written without the tanwīn
sign.

-

Sometimes ( )ةoccurs as ()ه.

Regardless of the specific forms of writing the words, the dotting
and vocalization (tashkīl) of the words in PG are also noteworthy; So,
the words in the edited text are vocalized as appeared in PG and for
the missing parts of it, the other copies have been followed. Undotted
words, except those with different meanings, have not been mentioned
as variant readings.
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كتاب الطیب
ب :مخطوطة برنستون
ط :مخطوطة طهران
ل :مخطوطة الیبزیغ

|ل1 :و|ط1 |97 :مختصر في معرفة أجناس الطيب وذكر معادنه وألوانه ومعرفة المغشوش
منه والصحيح وذكر أنواع صناعاته من المعجونات  2والندود والذرائر واللخالخ والغوالي
وغيرها ممّا ال یستغنی عنه في خزائن الملوك جمع محمد بن الحسن الخازن.3
|ل1 :ظ|ط4 |99 :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
وصلى هللا على النبي محمد وآله أجمعين .1

 .1ط+ :يتلوه؛ هناك بعض األوراق المفقودة في بداية ب وجاء ضبط مخطوطة ل فی النص.
 .2ط :صناعة من المعجون
 .3ط :محمد بن محمد رضي الله عنه

 .4ط + :كافي الكفاة لقبٌ من ألقاب صاحب بن عبّاد الذي مدفنه في دروازه تخچی (بوابة طوقجی) في
اصفهان نوّر اللهُ مضجعَه
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أما بعد ،فإن عبد موالنا الصاحب الجليل كافي الكفاة أطال هللا بقاءه وأعز نصره وعالءه
وكبت أعداءه  ،2لما رأى آثار إنعامه عليه وتتابع إحسانه إليه وترادف آالئه لدیه طلب شيئاً
یزیده دنواً من الخدمة الشریفة العلية وأعمل فكره فيما یقربه من الحضرة المحروسة
البهية  3فلم یجد طریقاً أعز عنده وآثر لدیه من طریقة العلم وإن اختلفت  4أجناسه وقد كان
عمل مجموعاً للخزائن وترجمه بمجمل  5الصناعات ورتبه على عشرة فصول فالفصل األوّل
في الجواهر ومعادنها |ل2 :و| وأوصافها وقيمها والفصل الثاني في معادن الذهب والفضة
وأحوالها والفصل الثالث في الصروف على أصنافها والجهبذة والفصل الرابع في ترتيب
أعمال دار الضرب وأحوالها والفصل الخامس في سبك الذهب والفضة والفصل السادس في
أعمال الصياغة والفصل السابع في الذهب الورق والمغزول 6والفصل الثامن في استعمال
الدیباج وإع مال اإلبریسم والفصل التاسع في الشراء والبيع والداللة والفصل العاشر في
الخياطة والنجادة  .7فدعته نفسه إلى تصنيف شيء من صنعة الطيب مما عز في الكتب
ليزداد به قربه في شریف الخدمة ویكون ما یصنفه دستوراً ال تستغنى الخزائن عنها واعتمد
|ل2 :ظ| في تصنيفه على بيان ما یحتاج إليه األكابر من دون األصاغر  8وجعل ذلك أبوابا

 .1ط :ـ وصلى الله على النبي محمد وآله أجمعين

 .2ط :ـ وأعز نصره وعالئه وكبت أعدائه
 .3ط :ـ البهية
 .4ط :اختلف
 .5ط :ٮٮحٮل
 .6ل :المعزول

 .7ط :ـ فالفصل األوّل  ...في الخیاطة والنجادة
 .8ط :يحتاج األكابر دون األصاغر
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تشتمل على أصول الطيب المفرد منها والمركب وذكر عللها وأجناسها وألوانها ومعادنها
وا قتصر على ذكر المسك والعنبر والعود والكافور إذ كانت هي األصول التي یركب  1منها
أنواع المعجونات وآثر فيما قصده اإلیجاز واإلختصار من دون اإلطالة واإلكثار .واللّه حسبه
كافياً ومعيناً ونعم الوكيل.

[أصول الطيب]
المسك
أجناس مختلفة فاألجود منه الصيني وهو مسك یقع من الصين في نوافج وهو عزیز جداً ال
یقع إال في الندرة ومعرفته أن تكون نافجته 2عشرین وزنة أو نيفا وعشرین ولِرِقَّةِ| 3ل3 :و|
الجلد یمكن عد |ط |100 :الشياف فيها وتكون النافجة محلوقة 4ليس عليها طاقة شعر وإذا
فتقت ت كون وزن النافجة نصف درهم أو ثلثي درهم وما من عطارٍ یفتق هذا المسك إال
ویرعف وكذلك من حضره لحِدَّةِ رائحته ومن أراد سحقه یجب أن یأخذ قطنة ویغمسها في
ماء الورد ویفرك عليها شيئا من الكافور ویأخذها في منخریه ثمّ یبتدئ بالسحق وال یجوز
أن یسحق في اليوم أكثر من عشرة مثاقيل وإن سحق في الصيف ولم  5یستعمل ما ذكرتهُ
خيفَ عليهِ وك لّ طيب یحتاج فيه إلى مثقالين من المسك التُّبُتّي فإنّه یكفيه من هذا
 .1ط :ـ يركب
 .2ل وط :نافجه
 .3ط :لزقه
 .4ط :محلوفة
 .5ط :له
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المسك ثلث مثقالٍ وإذا سحق وبإزائه زعفران مسحوق لم یتميز منه |ل3 :ظ| لشدة
صفرته .وسمعت عطار فخر الدولة رضي هللا عنه  1وهو أبو الحسن أحمد بن عبدهللا
المعروف بابن بلكا العطار وكان هو وأبوه من حذاق هذه الصناعة وكان االبنُ خصوصا
متحليا بالعلم یقول أن النافجة الفارغة من هذا المسك خير من المسك التُبُتّي وتبقى
رائحته أربعين سنة.
ثمّ بعده التُبُتّي ویكون أكثر نوافجه لطافاً قليل الشعر أصفر ووزن كلّ نافجة خمسة
دراهم إلى ستة دراهم فإذا نثر المسك منها یكون بعضه أسود وبعضه أصفر وفيه شياف
دقاق وال یَفْرِقُ بين األسود واألصفر والدقاق والجالل إذا حصل 2الجنس فإن  3األصفر
یكون أغض واألسود |ل4 :و| أعبق والدم إذا كان طریّاً كان أحمر فإذا  4عتق صار أسود.
ي  5وهو جنس یقارب التُبُتّي وليس بينهما كثير تفاوت 6ألن ِمسْكهُ
ثمّ بعده الطَّو َمسْت ُّ
على لون التبتي ویكون قویاً في الصنعة مثله لكن  7یتميز منه عند النظر |ط |101 :إليه
وذلك أنَّ نافجتَهُ تكون أبيض 8الشعر وربما إعتَراه صفرة  9ووزن كلّ نافجة منه 1ثمانية
 .1ط :ـ رضي الله عنه
 .2ل :جعل؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .3ط :ـ فان
 .4ط :کان اذا
 .5ط :الطومسي
 .6ط :تفاوت كثير
 .7ط :لكنه
 .8ط :بيضا
 .9ط :ـ صفرة
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دراهم إلى عشرة دراهم وقد كان وقع بيدي نافجة 2من هذا الجنس وزنها خمسة عشر
درهما ففتقتها فخرج ما كان فيها بقطعةٍ 3واحدةٍ وبلغ وزنه عشرة دراهم.
ثمّ بعده النَّيبالي وأكثر ما یجلب من هذا الصنف منثوراً وهو مسك أصليٌّ في

الصنعة 4

أسود اللون وكلّ |ل4 :ظ| طيب یحتاج فيه من المسك التُّبُتّي إلى مثقال أحتيج  5فيه من
هذا الجنس إلى مثقال ونصف 6وأكثر ما یجلب من هذا الجنس اآلن في نوافجَ قد حُشيتْ
باآلنُكِ.
ي 7ونافجتُهُ تشبه النوافج الصينية  8في الرِّقَّةِ وقلة الشعر ومسكه یشبه
ثمّ بعده الخَطائ ُّ
التُّبُتّي إال أن قوته في الصنعة كقوة النَّيبالي.
ثمّ بعده التَّتاريُّ وتشبه  9نوافجه النوافج التبتية وكذلك مسكه وال یصلح إال للبيع
ویكون ضعيفا في الصنعة.

 .1ط :ـ منه
 .2ل :فافجة؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .3ط :قطعة

 .4ط :الصفة
 .5ط :ـ احتيج
 .6ط :مثقالين ونصف
 .7ل :الخطَّافِيُّ ؛ ط :الخطافی؛ رواية ابن كيسان :الخطافي؛ روایة ابن مندوية :الخطائي .حسب
النصوص الجغرافية للعصر اإلسالمي ،فإن ضبط رواية ابن مندوية صحيحة.
 .8ل وط :نوافج الصيني
 .9ل :يشبه؛ جاء ضبط ط فی النص.
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ثمّ بعده الخَرْخيزيُّ وهو المشهور الذي ال یخفى وال یصلُحُ لشيء من الصّناعاتِ إال
للغوالي واللخالخ والذرائر فقط.
ثمّ بعده البحريُّ وهو مسك یقع من ناحيةِ عُمان یُجْلَبُ في البحر وهو في األصل جيدٌ
إال أنه یَضعُفُ برائحة |ل 5 :و| البحر ویصلح لإلمساك وال یصلح لشيء من صنائع العطر
فإن العطار إذا أ َمرَّ الفهرَ عليه صار مثلَ الرّماد  1بال رائحة وال قوة ویكون شدید السواد حَسَنَ
اللونِ |ط |102 :كثيرُ الشيافِ.
ثمّ بعده القِشميريُّ وهو أدْوَنُ أجناسِ المسك وكلّ نافجة 2منه  3بلغ وزنها عشرة دراهم
یَخْرُجُ منها وزنُ مثقال مسك أكثره شياف كبار وإذا سُحق شيء منه خرج كلّهُ جلداً ملفوفاً
من غير مسك خِلْقَةَ هللا تعالى |ب1 :و| 4ولَيسَ بغش .5
وأصلُ كلّ ِمسْك هُو دَ ٌم ُمجْتَمِعٌ في سُرّة  6الغَزالِ والذي یُقالُ إنّ رَعْيَ هَذا الغَزالِ
سنبلُ الطيبِ فلذلك یَسْتَحيل دمُه مِسكاً هُو باطل ألن 7مِن الغَزالِ ما یرعَى الحِنطَةَ
والشَعيرَ أو  1الحشيشَ ویَكون ِمنْهُ المسك.

 .1ل :لرَّماد؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .2ل :فافجة ؛ جاء ضبط ط فی النص.
 . 3ط :ـ منه
 .4من هنا يبدأ النص فی ب.
 .5ب :غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .6ب :غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .7ب :غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
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وأمّا العِلة |ل5 :ظ| في شياف المِسك ودُقاقِه إن الغَزالَ یَصيدُه الرَّجُل فَيذبَحُهُ 2وال یَزالُ
یَمَسُّ بيدَیهِ سائرَ أعضائه ليَنْزِلَ 3أكثرُ ما في عُرُوقِهِ مِن الدَ ِم إلی سُرَّتِهِ فَإذا عَلِمَ أنَّ السُرَّةَ
قد امتَألت مِن الدَ ِم قَوَّرَ الموضِعَ وعَلّقَهُ إلی أن یَأتي عَلَيهِ الحَولُ فإذا حالَ عَلَيهِ الحَولُ
استحالَ ِمسْكاً وك لّ دَ ٍم یَكونُ حاصِالً في سُرَّةِ الغَزالِ قبلَ الذَبح فَإذا استَحالَ كان مسْكاً
دُقاقاً وما یَنزِلُ إليها  4بعدَ الذَبْح من العُروُق قَطْرَةً |ب1 :ظ| قَطرةً فَتِلكَ تَصيرُ شيافاً وإذا
فُتِقَت فأرَةٌ ووُجِدَ  5فيها حنطةٌ أو شَعيرٌ فذلك مِن غشِّ الكُفّار ألنَّهُم ال یَتَهَدَّونَ 6إلى غشِ
التجارِ مِن حَملَةِ المِسْك وإذا فُتِقَت وخرَج مِنها دَ ٌم فإنّها تَكُونُ لِسَنَتِها وال یَكُونُ قد حالَ
|ل6 :و| عليها 7الحَول.
ك  8خالصٍ أو َمغْشُوشٍ فليُؤخَذ قِطعَةُ زُجاج وتوضَعُ علی النار
وإن وقع شك في ِمسْ ٍ
حتى تحمَى ویُلقَى عليها اليسيرُ |ط | 103 :مِن المسكِ فَإن فاحَ منهُ رائحةُ المِسْكِ فَهُو
خالصٌ وقد یُمتَحنُ علی وجهٍ آخرَ وهو أن یُمضَغ اليسيرُ ِمنْهُ ویُؤخَذَ في خِرقَةٍ ویُفرَّك ثمّ
یُنطَ ُر  9إليهِ فَإن التزق  1مِن لَونِ المِسكِ بالخرقةِ شيء یسيرٌ وبقى ثُفلُ ُه 2فهو خالِصٌ وإن

 .1ط :و؛ ب :غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .2ط :ـ فيذبحه

 .3ط :ليترك
 .4ب :غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .5ط :ـ من العروق  ...وجد
 .6ط :يتهدون؛ ب غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .7ب غير مقروء؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .8ط + :هل هو
 .9ل وط :يُنْظر.
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صار مِثلَ الطِال ولم یَبقَ لهُ ثُفلٌ  3فهو غِشٌ وهاهُنا غُشُوش كثيرة ال یعرفُها أهْلُ البَصر إال
عندَ اإل متِحان .فإنّه اشْتُريَ لِألستاذ  4الرَئيس أبي الفضلِ بن العَميدِ رَحمهُ هللاُ مِن |ب2 :و|
الحا ِّج 5شيءٌ مِن المِسك المَنثُور فنظَر إليهِ وا متَحنَهُ بالذَوقِ والنار وارتضاه فلما سُحِقَ
اسودَّت | 6ل6 :ظ| األنا ِملُ والصَالیةُ والفِهرُ والمنخل فَلَما رُشَّ عليهِ الماءُ تبيّن فيهِ آثارٌ
وعيُونٌ كبُرادَةِ الفِضّةِ فلمّا نظر إليها قال إنّ بائعَهُ غَشَّهُ 7بحجر الكُحل .ومَتى فُتِقَت نافِجةٌ
وخرجَ مِنها مِسكٌ أبيَضٌ فليس ذَلك بِغشٍ بل هُو فاسِدٌ مِن نَداوةٍ أصابَتهُ فَغَيَّرَتهُ.

العَ ْن َبرُ
ي  9وهو األشهبُ الشدیدُ البَياضِ یَصلحُ لِك لّ نَوعٍ مِن أنواعِ الطيبِ
فاألجود 8منهُ الشِحر ُّ
وأكثر قُوّتهِ في التَعْليَةِ فإنّه یُؤثّرُ في التَبْييض غایَة األثَرِ ولِقلّة دُسُو َمتِهِ ال یكونُ بذلِك القويّ
الفائِق وإذا عُمِل مِنهُ النَدُّ لَم  10یُقاوِمه العَطّار ليُبْسهِ وتكونُ رائحتُهُ في الصنعَة بقَدرِ رائحة
المِسك وعند القَطْعِ یتَفتَّتُ فال یُستَعملُ |ب2 :ظ| في الندّ إلّا مَع شيء من |ل7 :و| العَنبر

 .1ط :الشرق
 .2ل :تُفْلُهُ
 .3ل :تُفلٌ

 .4ل :االستاد
 .5ط + :يعني مكّة
 .6ب ول :اسوَدَّ ؛ ط :سود
 .7ب :غشهُ.
 .8ط :األجود
 .9ط :الشجر
 .10ط :منه له
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الدَسِم ليَسهُل صَنعتهُ وقطعُهُ .ومنهُ لَونٌ آخَرٌ وهو دُونَ األوّل في البَياضِ ویُرى فيهِ عندَ
الكسْر آثارٌ سُودٌ |ط | 104 :مثلُ عيُونِ النَملِ وهو أقوى منهُ في الصَنْعَةِ ویَصلحُ لِلتَطریةِ
والتَعليَةِ وسائر أ نواع الطيب .ومنهُ لون آخَر یكون في مَعدنه أشدّ بَياضاً مِن األوّلِ ثمّ یُصيبُهُ
ف  1فيسودُّ لَونهُ وعندَ الكسرِ یَكونُ أغبَر  2یضربُ إلی
الهواء الحارُّ مِثل هواء عُمانَ وسيرا َ
الحُمرَة وهو في نهایَة  3اليُبْسِ وكلّ طيبٍ یُتّخذُ ِمنْهُ أو یُعلَى بهِ فإنّه یَبيَضُّ ليَومِه أو غَدِهِ.
ثمّ بعدَه السُّالهِطيُّ وهُو األزْرَقُ الدَسِمُ الَذي یسَمَّى عَين الجرادِ وهُو أقوى سائر أجناسِ
العَنبرِ خاصَّةً في صَنعَة النَدّ فإنّه یَذُوبُ |ل7 :ظ| بِسُرعَةٍ ویَسهُلُ على الصانِع صَنْعتُهُ وال
یُخافُ عَليهِ تَغيُّرُ الهَواء ألنّهُ ال یُؤثرُ في |ب3 :و| التَبييض كأثرِ الجنسِ األوّل وتكون رائحتهُ
غالبةٌ لِرائحة 4المسك.
ثمّ بعدَه الزّنجي وهُو األسود ال یَصلحُ إال لِلغَوالي واللَخالِخ وهُو لون یُعرف بالسَمَكيّ
ویُعنى بالسمكيّ  5إن السمك یَبْتَلِعُهُ فَيقذِف بهِ وال یَصلحُ لِشيء مِن الطيب لِأنّ
ال تنقلعُ ِمنْهُ.

 .1ط :سراق
 .2ط :أبيض
 .3ط + :من
 . 4ب ول :غاليةٌ لِرَائحة؛ ط :عالية كرائحة .جاء ضبط رواية ابن مندوية فی النص.
 .5ط :ـ ويعنى بالسمكي
 .6ل :السهولة

السُهوكةَ6
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و ِمنْهُ لَون آخر یُعرفُ بالمَنْدِ  1أسْود اللَون كریه الرائحة ثقيلُ الوزن یَدخُلُ في مَعجُونات
العوامّ.
وأصْل سائر العَنبر هُو  2أنَّ لَه 3عيُوناً تنبُع في البَحر ویَطفُو 4عَلی رأس الماء فتضرِبهُ
األمْواجُ وتَرمي  5بهِ إلى السّاحِلِ .فَأمّا عِلّة المَناقير والمخاليب التي  6تُوجدُ في العَنْبَر فإنّه |ل:
8و| إذا  7صار إلى الساحل یَ كون دیدان البَحْر الصِغار ِمنْها مُحتَفّةً بهِ فَيَجيء الطَيرُ فيقَعُ
عليها لِإلتِقاطِ الدیدان فإذا كانَ العَنْبَرُ دَسِماً والطَيرُ |ب3 :ظ| ضَعيفاً لم یَقدر علی الطيَران
ألنَّ العَنبر یَعلَقُ بهِ ِمثْل الدِبْق |ط | 105 :فيبقَى إلی أن یمُوت خاصّة أیّام التَحسيرِ فيحصُل
فيهِ منقارُه ومِخلبُه وإذا كان الطَيرُ قَویّاً طارَ بِقُوّتِه وتَرك المِنقارَ والمِخلَبَ فيهِ .ومن قالَ إنَهُ
رَوثُ بقرٍ وأشباه ذلك فَهو غيرُ مُصيبٍ.
ومَن أرادَ ا متِحان العَنبر فليأخُذ قِطعةَ زُجاجٍ ویحمِها 8ثمّ یَطرَح فيها اليسيرَ ِمنْهُ  9وینظُر
إلى رائحتهِ فَإنَّ رائحةَ العَنبَر ال تخفى وإن كانَ مَعجُوناً مِن غِش وفيهِ شيء من |ل8 :ظ|
العَنبر طابَ رائحته .وإن لم یُتحَقَّقُ إنّه خالصٌ فليُنظَر إلی ذوَبانه فإن ذابَ علی الزُجاج ولَم
 .1ط :الهندي
 .2ط :ـ هو

 .3ب ول :لها؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .4ب ول وط :يَطفُوا
 .5ط :قدمي
 .6ط :ـ التي
 .7ط + :سال و
 .8ب ول وط :يحميها
 .9ط :ـ منه
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یجرِ فَليس بجيّ ٍد  1وإن ذاب وجَرى ودار علی أطراف الزُجاج فهُو خالِصٌ جَيِّدٌ .ویَق ُع  2كلّ
أجناس العَنبَر مِن مَوضعٍ یُعرَف بِسُفالَةِ الهِندِ  3ویُجلَبُ في البَحْر |ب4 :و| إلی عُمانَ وغيرها.
وبالعِراقِ حَيوانٌ على خِلْقَةِ الهِرَّةِ وأكبَر منها وأطولَ ذنباً  4یُسَمَّى  5زَبادَ ویَكون لَه  6ثَديٌ
یحلَبُ منه في كلّ یَوم وزن نِصْف درهم أقلّ أو أكثر ویكون طَيِّب الرائحةِ و ِمنَ الناسِ من
یستعمِلهُ مكا ن الغاليةِ وإذا جَفَّ وعَتُق صارَ أسودَ اللَونِ ویَستَعملهُ العوا ُّم في الذَوب  7في
المَعجُونات مَكانَ العَنْبَرِ.

أجناسُ 8العُودِ
وأجودُه الهنديُّ |ل9 :و| المَعرُوفُ بِالسَمَندُوريّ وهُو علی ألوانٍ كثيرَةٍ ولكن اإلعتماد علی
لونَين فمِنهُ ما یُجلَبُ وفيهِ قِبْرٌ  9كثيرٌ یحتاجُ إلی حاذِقٍ یُخرِجُ ِمنْهُ بآالتهِ أو یكسره 10بالكاز
ویَعْزِل القِبْرَ فيخلُص المُنَقَّى  11وهُو أطيَب اللَونين وأذكاهُما و ِمنْ ُه  12ما یُجلَبُ |ب4 :ظ|

 .1ط :ـ فلينظر  ...بجيد
 .2ب :ٮقع
 .3ط :الهندي
 .4ط :لطول ذكا

 .5ب :ٮسَمَّی ؛ ل :تسمَّی؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .6ب ول وط :لها
 .7ط :الدود
 .8ل :ـ اجناس
 .9ط :قير ؛ كذا في بقية الحاالت
 .10ط :ويكسر
 .11ل :المتقی
 .12ط :منها
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قطاعاً كباراً وليسَ فيها قِبْرٌ وهُو أحْسَنُه لَوناً فَإذا أرید مَعرِفته باللَون فيُكسر |طِ |106 :منْهُ
قِطعَةٌ ویُنْظَرُ إلی وسَطهِ فإنّه یتَبيَّنُ فيهِ آثارُ عُروقٍ صُفر وتكون رائحتُه ناعِمَة غير زَعِرَة

1

والهِندُ  2ال یسلم  3من الصِبغ ویَقصِدُونَ بذلِك التَمْييزَ ِمنْ سائر أجناسِ العُود.
فَأمّا صِبغُ األصْل فمَعرُوفٌ  4وال یَنْقَلِعُ إذا ُمسِحَ بثَوبٍ وال یَتَغَسَّلُ إلّا بَعد جَهدٍ وال یجُوز
|ل9 :ظ| سحقُه بصِبغِه بل یُبَلُّ بالماءِ ویُغسَلُ الصِبغُ مِنهُ غسالً نَظيفاً ألنّ الصِبْغَ غيرُ طَيِّبٍ
وصِبغ غير األصلِ یَتَبَيَّنُ في اللَونِ وإذا ُمسِحَ  5زالَ عنْهُ ذلك لوقْتهِ وشرفُ الهِنْديِ الطَيِّبِ
إنّهُ ال یُالوِ ُم 6المِسْك والعَنبرَ غيره ألنّهُ إذا اسْتُعمِلَ في الطيبِ عُود سِوى الهِنْديّ ثمّ
امتُحِنَ علی النار  7فاحَ |ب5 :و| رائحةُ العُود علی اإلنفراد مِن دُون المِسك والعَنبر لزَعارته
وإذا كانَ هنْدیا فَوُضِعَ معجُونُ ه علی النار فاحَ رائحةُ المسك والعَنْبَرِ والعُودِ مَعاً بحيثُ ال
یتميّز 8مِنها شيء  9لِلطافَتهِ .وعِزُّه في قِلَّتِهِ .وإني رَأیتُ مِن أهلِ المنصُورة كانَ یعمَلُ على
العُودِ في تَنْقيته وتَبریتهِ فسَألتُه عَن العِلَّة في ذلك فَذكر أنّ ملُوك الهندِ |ل10 :و| ادِّخارهم

 .1ط :رعوة
 .2ل وط :والهندي

 .3ب وط :الٮسلم؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .4ط :فعروق
 .5ط :منخ ؛ ـ عنه
 .6ط :ال ياليم
 .7ط + :فان
 .8ب :ال ٮتمیز ؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .9ط :ـ منها شيء
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العُودَ الهنديّ كما أنَّ ُملُوك هَذه الدیار یدّخِرُونَ العَينَ والورِق وغيرهُما فإذا مات ِمنْهَم

1

واحدٌ یُقالُ خَلّفَ من العُودِ الهنديّ كذا سَ فطاً والجَيِّدُ ال یفلتُ ِمنْهُم إلّا ما یتَهادَون بهِ.
ویُمتَحنُ أیضاً بلَون آخَرَ وهو أنْ یُؤخذ ِمنْهُ قطعَة مَع شيافة مسك ویُوضَعان علی النار
فإن فاحَتِ الرائحتان  2معاً بحيث ال یتميّز من  3المسك فَهُو المُعْتَمد وإذا تُبُخِّرَِ 4منْهُ | 5ط:
 |107وحْدَة وُجِدَتْ لَهُ رائحة لَطيفَة فائحَة خَفيفَة |ب5 :ظ| ليست بزعِرة 6وتَكون رائحته في
اآلخِر كرائحته في األوّل وإذا تُبُخِّرَ  7بِشيء ِمنْهُ یكون الثَوب في اليوم الثاني أطيَب منهُ في
اليوم األوّل وكذلك في الثالثِ إلى  8أُسْبُوع وكلّ طيبٍ  9یُسْتَعْمَلُ یُحتاجُ في |ل10 :ظ| ثانيهِ
اليهِ أیضاً إلّا العُود الهنْدي فإنّه یكفي أسْبُوعاً ورُبما عتق  10الطيب في الثَوب وبَقى أیاماً بِبالدِ
لحالِ الهواءِ وإذا تُبُخِّرَ بندِّه ووُجِدَ  11في آخِرها رائحَةٌ كریهَةٌ فَيُعْلَم إنَها من المسك وحدَه ال

 .1ط :ـ منهم

 .2ط :الرايحة منهما
 .3ط :ـ من
 .4ب :تُبُخِرَ.

 .5ط :به
 .6ط :من غيره
 .7ط :بخ
 .8ط :ـ إلى
 .9ط + :وكل عود

 .10ب :عٮق ؛ ط :عبق؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .11ل :وحد
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مِن العَنْبَر والعُود ألنّهُما ال یستحيالن والمسك من حَيَوان یرجع إلی الطَبع األوّلِ هذا إذا
كانَ العُود هِنْدیّا وإن سُحِقَ خَرج مِثل 1الزَعفران المَسْحُوق.
وأما التَفاوُتُ في سِعْرِه 2فبحَيثُ ال یُوصَفُ وأغلَى ما رأیتُ أنّي اشتَریتُ لبَعضِ أهْلِ هَذا
العصْرِ َمنّاً بالقبّان بمئةٍ وثمانينَ دیناراً وسَألْتُ والِدي رَحِمَهُ هللاُ عَن أرفَع ثمنٍ شاهدَه فقالَ
|ب6 :و| كان حُمِلَ البن الحریش  3الرازي رَئيس الرَّي َمنّا ِمنْهُ بثالث مئة دینار فأهداه |ل:
11و| إلی ا بن أبي السّاج وسمِعتهُ یحكي عنهُ إنهُ قالَ إن وقت مَقامه ببَغداذ أشتري لَهُ ابن
قَرابَة العَطّار أُوقيتين عُوداً هندیّاً في النداء بثمانين 4دیناراً عتْقاً .وجُملَتُهُ فكما أنهُ هُو ليسَ
لطيبهِ نهایَةٌ  5وحَدٌّ فليسَ لثمنهِ نهایَةٌ وال  6حَدٌّ وقَد یقَعُ 7منهُ قِطاعٌ صِغارٌ |ط |108 :رطبةٌ فَإذا
إتَّفق ذلك أُدُّخِرَ لالستِعمال في األدْویَة والذي یُقالُ في الرَطْبِ منْهُ فَليسَ لَهُ حَقيقَة وإنّما
فيهِ دُسُومَة فإنَّ الهواء ال یَدَعُ النَداوة في الخَشَب المقطُوع إلّا جذبَهُ إلى نَفْسهِ وال یُستعمَلُ
في المعجُونات الطَيِّبة إلّا في األدویَةِ وال یُتَبخَّر بهِ فإنّه ال یطيبُ وقد یَقع من 8الرَطب أیضاً
في جنس الصِّنْفيّ واألشباه.

 .1ط :ـ مثل
 .2ط :والتفاوت في شعره

 .3ط :الجريش
 . 4ب :بثمِتين؛ ل :بمأتين ؛ ط :بثمانيين .فی ب يتم كتابة مئة دائما مع الف (مایة = مائة) وبالعكس
يتم كتابة ثمانين بال الف (ثمنين) ،لذا ثمانین صحیح.
 .5ط :انه ليس نهاية
 6ط :ـ ال
 7ط :وقع
 .8ط :في
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ثمّ بعدَه القاقُليّ وهو جنس یُقارِب الهنْدي |ل11 :ظ| وإذا عُدِ َم |ب6 :ظ| الهِنْديُّ قا َم
مَقا َمهُ ضَرُورة وال یَقعُ إلّا قطاعٌ كبارٌ ولِطافٌ وهُو عَزیزٌ أیضاً وإن أُریدَ َمعْرِفَته باللَون فإنّه
یكون ثخيناً وعلی ظاهرهِ عُروقٌ غالظٌ بيضٌ وسُودٌ وإذا كُسِرَ یكون جوفُه كجَوفِ العُودِ
الهندي عِرقٌ ِمنْهُ أصفَر وعِرقٌ أسْود وليس بعدَ الهِنْدي عُودٌ أطْيَبُ منهُ وعَملهُ في الصَنْعَة
یُقارب عَملَ الهندي إال أنّهُ دُونَهُ.
ثمّ بعدَه الصنفيُّ وهو عُودٌ صُلبٌ أصْليٌّ جَيِّدٌ طَيّبٌ یَصلحُ لِسائر أنواعِ الطيب إلّا المثلّث
والمُدرج وهُو حَسَنُ اللَون قَليل القِبْر ولَهُ خاصيّة في المُطَرَّى وتبقى رائحتُهُ في الثَوب  1أیّاما.
ثمّ بعدَه القِماريُّ وهُو عُودُ العَطّارینَ یصلحُ للمُطرّى والنَدِّ  2وليسَ في أجناسِ العُود |ل:
12و| أكثرُ دُقاقا منه لِرَخاوتهِ 3ویقلُ الدُقاق في األجناس األُخَر لِصَالبتها ویكون أغبَرَ اللَونِ
|ب 7 :و| حَسن الكسر عَذب الرائحَةِ ومَن أرادَ تَدْليسَهُ بالهِنْدي فَمِنْهُ یُدَلِّسُ وإذا تُبُخِّر بهِ
طابَ إلّا أنَّ رائحتَهُ ال تَبقی  4في الثوب یو َمهُ.
ثمّ بعدَه البَنْكالي وهو جنسٌ ِمن أ جناس الصِنفي وال یخرُجُ بطيبهِ وهُو حَسَن اللَون كثير
القِبر |ط | 109 :وال یصلُحُ إلّا لِلتَهادي وأكثره إذا كسِر خَرج أبيَض الوسَط وتَكون رائحتُهُ
زَعِرَةً وهو هِنديُّ هَذا الزَمانِ.
 .1ط :ٮلٮون
 .2ط :الندم

 3ط :ـ لرخاوته
 .4ب :ال ٮبقی؛ جاء ضبط ل فی النص.
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ثمّ بعدَه األشباه وهو علی لَونَين أحَدُهما یكون قِطاعاً كباراً فيها ثَخَنٌ ویَكون في قطعةٍ
منه خَمسونَ َ 1منّاً إلى خمسة أمنانٍ  2وال یَصْلحُ إال لِتَزیين المجالِس فأ ّما في الرائحة فإنّه
ُمنْتِن یُصلحُ لألمشاطِ والشطرنج |ل12 :ظ| ونُصُبِ السكاكين وغيرها واللَون اآلخَرُ قِطاعٌ
خِفافٌ لِطافٌ رِقاقٌ 3فيها ثُقَبٌ  4ال یصلحُ لِشَيءٍ من األعمال .وأ ّما األجناسُ |ب7 :ظ| األُخَرُ
مثلُ الجندراني والقفصي والمَطْبُوخ  5وغَيرها فَال تَشتَغِل  6بها.
وجَلَبُ العُودِ كلّه  7من الهِنْدِ وأصْلهُ أشجارٌ في غياضٍ وراء جبالٍ لَيسَ إليها وُصُولٌ وخَلْفَ
الجَبَل ماءٌ وقُدّامُه بحرٌ ومن  8الجَبَل  9طریقٌ یَخرُجُ ِمنْهُ الماءُ إلی البَحر فَيحمِل ما یَسقُط من
أشجارِ العُودِ وسُلطان ذلك المَوضِع قَد أقا َم قوماً یتَرَصَّدُونَ ذلك فإذا وجَدُوه دَفَنُوه تحت
األرضِ سَنَةً كاملةً ثمّ یُخرجُ ویُنَظّفُ ویُحَكُّ بالسكّينِ والمِبْرَدِ  10ویُبْرا ویُجْلَبُ .ومن حَكى
إنَّهُ وصَل إلى شجر العُودِ النابت  11فغيرُ صادِقٍ |ل13 :و| وغَرضُ القَو ِم في دَفنِ العُودِ إنَّ كلّ
ما كانَ رخواً وخَفيفاً تَعَفّنَ في التُراب وبَقِيَ ما صَلُبَ ِمنْهُ.

 .1ب ول وط :خمسينَ

 .2ب :امنا؛ جاء ضبط ل فی النص؛ كذا في بقية الحاالت.
 .3ط :ـ رقاق
 .4ل :ثُقفٌ

 .5ط :الطبوخ
 .6ط :وال يشتعل
 .7ط :ـ كله
 .8ل :ـ ه بحر ومن ؛ في ب يتم رسم الخط على هذه الكلمات.
 .9ط :الجبال
 .10ط :المبر
 .11ط :شجرة العود النابتة
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ومِن العُودِ ما یَضرِبُه المَوجُ في البَحرِ فينزِلُ إلی أسْفَلِه فَينغَرِزُ في الطين وبَعدَ حينٍ
ینقَلِعُ ویَعْلُو 1علی رأس الماء |ب8 :و| فإذا أُخِذَ سُمّيَ غَرِقاً وال یَصلُحُ لِشيء من األعمال
ویَكون أغْبَرَ اللَونِ ومَتي أُریدَ تبریَتهُ ذَهَبَ كلّه في البُرایَة وال یَصلُح مِنهُ شيء صُلْبٌ.
الكافُورُ2

وهُو جنسٌ واحدٌ یُعْرَف بالفَنصُوريّ والزَباجيُ  3دُقاقُه والمَهنَشانُ  4دُقاقُ الزَباجيّ والسُوجانُ هُو
دُونَ المَهنشانِ وفيهِ فُتاتُ لِحاءِ الشَجر 5وال یَصْلحُ ا متِحانُه إال علی النارِ |ط |110 :ومَتى
أُریدَ ا متِحانُه یُؤخذ قِطعَةُ زُجاجٍ وتُحمَى على النارِ ویُلقى عَلَيه اليسيرُ ِمنْهُ فَإذا ذابَ |ل:
13ظ| وصارَ دُخاناً فَهُو خالِصٌ وإن بَقى شيءٌِ 6منْهُ علی النار ولَم یَذُبْ فَهو غِشٌ وال یُعْتمَدُ
في امتِحانه علی الذَوقِ والفَرك فَإنّ مِن الغِشِّ ما یَكتَسِبُ رائِحَة الكافُور ویَتفرَّك باليدِ و ِمنَ
الكافُورِ ما ال یَتفرّك لِصَالبتهِ |ب8 :ظ| وهو غير ُمدْرَكٍ .7

 .1ط :يعلوا

 .2ط :معرفة الكافور
 .3ب ول :الرباحي؛ ط :الرياحي؛ كذا في بقية الحاالت .رواية ابن كيسان :الرباهي ،و المصحح (بولس
سباط) تم تصحيحه بالزباجي.
 .4ط :المهتشان؛ كذا في بقية الحاالت.
 .5ط :الشح
 .6ط :ـ شيء
 .7ب :مُدْرِكٍ.
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والمُصَعّدُ فَال یقالُ لَهُ جِنْسٌ لِأنّهُ َمعْمُولٌ والفَنْصُوريُ خِلْقَةُ اللَهِ عزَّ وجَلَّ 1ویُجْلَبُ من
الهِنْدِ وشجرُه في غَيضةٍ بها وإليها سُلُوكٌ وفيها شجَرُ الصَنْدَلِ وال یُعرَفانِ إلّا في الصَيفِ
ت  2تمنَع الناسَ ِمنَ الوُصُول إليها فإذا كانَ الزَمانُ
وذلِك إنّهُ یكونُ في تِلك الغَيضَةِ حَيّا ٌ
ت  3الحَيّاتُ إلى شجَرِ الكافُورِ والصَندَلِ وتحتَفُّ بها لشِدَّةِ الحَرِّ فيتعَمد  4الناس
صَيفاً التَجَأ ِ
لِلصُعُود إلی مَوضعٍ |ل14 :و| یتَشرَّفُون منه  5علی الغَيضَة فيَعرِفُونَ هَذه األشجارَ بالتِفافِ
الحيّاتِ بها فيرمُونَ األشجارَ بالسِها ِم وقد عَلّمُوا عالماتِهم عليها فَإذا كانَ الشتاءُ عاودُوا

6

الغَيضَةَ وقَصدَوا األشجارَ الّتي عليها سِها ُمهُم فَقَطعُوها فَإنْ كان صَنْدَالً حُمِلَ وإن كان
شجَرُ الكافُورِ قُطِعَ وأُخرِجَ الكافُورُ ِمنْ 7جوفه وهو الفنصوري ویميزُ على ما تقدّم الذكرُ

به8

ویكون أسودَ اللونِ وأما األبيضُ منه فإن التُجارَ یغسلونه ليبيضَّ ویَحْسُنُ.
فأمّا غسل الكافور فيؤخذ لبن حلب  9طري ویصبّ في إناء زجاج ویعمد  10إلى

الجالل 11

منه ویطرح فيه ویضرب باليد ویحرّك تحریكا لطيفا مرارا ثمّ یصبّ على منخلِ شعر نظيف

 .1ط :تعالى

 .2ب وط :حیاتٌ ؛ جاء ضبط ل فی النص؛ كذا في بقية الحاالت
 .3ب ول وط :التجَتِ
 .4ب ول وط :فيتعَمدُون

 .5ب ول وط :منها
 .6ط :عادوا إلى
 . 7هناك ورقة مفقودة في ب وجاء ضبط ل فی النص.
 .8ط :له
 .9ط :حليب
 .10ط :يعمل
 .11ط :الحالل
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لينزل |ل14 :ظ| اللبن ویصفو 1الكافور یعمل ذلك مراراً ليبيضّ ویتألأل وال یغسلُ الدقاق
منه فإن أكثره یذوب فإن لم یكن منه ب ّد  2فإنّه یُجعلُ في خرقة كتانٍ صفيق ویشدّ
ویغمسُ في اللبن الحارّ ویمسح بباطن |ط |111 :الكفّ مسحاً رفيقاً مراراً كثيرة ثمّ یبسط
على المنخل ليجفَّ.

أنواع المعجونات
صنعة الندّ األوّل
یؤخذ عشرة مثاقيل مسك تُبُتّي ویسحق سحقاً ناعماً وینخل بحریر صفيق 3ویُحذر من
إحتراق المسك عند السحق وعالمة احتراقه 4أنّ الصانع إذا أمرَّ الفهر على المسك بالعُنفِ
والغلظ فإذا رفع الفهر عنه تبيّن عليه أثرٌ مثل الصقل فذلك عالمةُ احتراقِهِ إذا كان المسك
یابساً وإذا كان رطباً وظهر به هذا |15ل :و| األثر فغير محترق وإن كان أكراش

ولقطٌ5

أخرج منه قبل السحق وما ظهر فيه عند السحق عزل وإذا بلغ السحقُ إلى آخره فال
یستقصى على النُّخالة فإنّ بقایا  6األكراش فيها ویبقى من الشعر الذي یقع فيه  7من النوافج

 .1ل وط :ويصفوا
 .2ل :بدو؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .3ط :حريرة صفيقة
 .4ط :احتراق المسك
 .5ط :نفسه
 .6ط :بذيا
 .7ط :ـ من الشعر الذي يقع فيه
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ویحذر الصانع ترك شيء من الشَّعْرِ واللقط فيه فإنّه یفسد كلّه ویكون 1منتنا عند|ب9 :و|

2

اال ستِعمالِ وإن كان اللقط كثيراً ولَم یُقدَر علی تَنقيتهِ فَيكسر الشياف  3ویُنَدِّى المسك كلّه
علی الصَالیة ویُترك ساعَة ثمّ یُنخَل بمُنخل صَغير غير صَفيق فإنّه یَعلُو  4ما كانَ فيهِِ 5منَ
األكراش ویُستعمَلُ ذلك في الغالية ثمّ یُؤخذ بَعد ذلك عَشرَة مثاقيل عَنبَر أشْهَب ویُقرص
علی تَقْدیر  6حَبّ العَدس ویُؤخذ طَنجير حجري | 7ل15 :ظ| ویُصَبّ فيهِ الماء ویُوضع في
وسَط أُثفيَّة صَغيرَة ُمدَوّرة ویُؤخذ  8قِصعَة صينيّة رقيقة ویُوضَع على األُثفيَّة في وسَط الماء
ویُغلَى الماءُ ویُجعَل العَنْبَر في القصعَة ليذوب بحَرارة الماء ثمّ تخرَج 9القصعَة ویُلقى فيها
المسك المسْحُوق |ط |112 :ویُحرّك بالملعَقَة تحریكاً جَيِّد ًا  10ویُجعَلُ فتایل ویُقطَع
بالمِقراض ویُوضَعُ  11علی مُنخل حریر ویُجَفّف في الظِّل وهَذا النَدّ ال یبقى ببَلَدنا  12إلّا في
الشتاء وبرد 13الماء فإذا صار الزَمانُ صَيفاً النَ وا سْتحالَ عَن جِهَتهِ بحرارَة الهواء وال یجوز

 .1ط :ـ ويحذر  ...ويكون

 . 2من هنا يبدأ النص بعد الورقة المفقودة فی ب.
 .3ل :السياف
 .4ل :يعلوا ؛ ط :يقل
 .5ط :ـ فیه
 .6ط :قدر

 .7ط :حجر
 .8ط :ـ ويؤخذ
 .9ب :ٮخرج؛ ل :يُخرجُ؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .10ط :ـ جيدا
 .11ب :يوضغ؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .12ط :في بلدنا
 .13ب :ٮرد؛ جاء ضبط ل فی النص.
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|ب9 :ظ| أن یَكونَ الماء في الطنجير كثيراً فرُبما غَلي وارتفع إلى رَأس القِصْعَة ونزل إلى

1

العَنبر فَيُفسِده ویَجب أن یَكون 2مجرفَةُ العَطارِ ومِلعقتُهُ مِن الشَبه |ل16 :و| األبيض وإن
كانَ مُذهباً كان أجود وال یكون حَدیداً وال یسحق  3المِسك في اليوم لِلنَدِّ إذا كانَ صيفاً
أكثر من خمسين مِثقاالً وللغالية أكثر ِمنْ ثالثين مثقاالً وإذا كانَ شِتاءً فَلِلنَّدِ ثالثين مثقاالً

4

ولِلغالية عشرینَ  5مثقاالً وإن زیدَ عليهِ فهو ضرَرٌ بالمِسك ومَتى سُحِق ِمسْك الغالية ونُديَ
وبَقي شَيءٌ مِن النَداوة فيهِ زَنَّحَتِ  6الغاليَة علی َمرّ األیام ومسك النَّد یُندَّى عِندَ السحق في
كلّ دَفعَة وال یضُرُ النَدّ ذلك.

صنعة أخرى مِن ال َندّ األوّل
یُؤخَذ عشرة مثاقيل مِسك مَسحُوق وخمسة مثاقيل عَنْبَر ویُذَوّب العَنبر علی الوصفِ
المتقدِّم ویُطرَح عليه المسْك |ب10 :و| ویُجمَعُ بالمِلعَقَة ویُصَبّ |ل16 :ظ| عَلَيهِ قليلٌ من
الماء ليَنعجن ویُجْعَل فتایل ویقطعَ بالسكين.

 .1ط :في
 .2ل :تكون
 .3ب :ال ٮسحق؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .4ط :ـ وإذا  ...مثقاالا
 .5ل :ثالثين
 .6ط :زنخت
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صنعة أُخرى مُقارِبَة

لِألوّل1

یُؤخذ ثمانية مثاقيل عُود هندي مَسحُوق مَنخُول بحریر 2أصغر  3مِن حریر المسك وعَشرة
مثاقيل |ط |113 :مِسك تُبُتي َمسْحُوق ویُؤْخَذ  4اثنا  5عَشر مِثقاالً عنبر أشهَب ویُعمَل بهِ
مثل ما یُعمل بالندّ األوّل.

صنعَة ال َندّ المُ َثلّث
یُؤخَذ عَشرة مثاقيل ِمسْك مَسحُوق وعَ شرة مثاقيل عُود هِنْدي َمسْحُوق منخُول بحریر
صَفيق 6ویَكون أنعَم مِن المسك ألنّ المسك عِندَ اال ستِعمال أضعَف رائحَة مِن العُود فإذا
كان العُود أنعَم من المِسك اسْتَوَیا في الرائحَة ویُؤخَذ العُود ویُبَلّ في سُكرّجَة صينيّة بَعد أن
ال یكون ثَخيناً وال رقيقاً فإذا كان شِتاء |ل17 :و| بُلّ بالماء الحار ویُؤخَذ |ب10 :ظ| عشرَة
مثاقيل  7عنبر ُمقَرَّص ویذوب علی ما ذُكر ویُلقى عَليهِ العُود المَبلُول ویحرك الملعقَة
والقِصعَة في وسَط الماء إلی أنْ یختَلِط العَنبر ویُخرَج  8القِصْعَة ویُلقى عَلَيه المسك ویُجمَعُ
بالملعقة  9ویُبسَط علی الصَالیَة ویقطع وال یَجُوز دَقّ العُود الهندي بالهاون بَل یقطَع
 .1ل :لألولی
 .2ط :بحريرة

 .3ب ول :أصفر؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .4ط :ـ ويؤخذ
 .5ب ول وط :اثنى.
 .6بخرقة صفيقة
 .7ط :ـ ويوخذ عشرة مثاقيل
 .8ب :نخرج؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .9ط :ـ بالملعقة
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ویُسحَق علی الصَالیة لئال یلحقه سهُوكة  1الهاون وإن كان هاونا من حَجَر مثل هاون
العَطّارینَ جازَ .2

صنعَة أُخرى من المثلث
یُؤخَذ التَور ویُجعَل فيهِ قليل من الماء ویُطرح فيهِ عَشرَة مثاقيل عَنبر ویُقرص ویُوضع علی
نارٍ ليّنَة مِن فَحم فَإنْ كان حَطباً خيفَ عَلَيهِ التشيط ویُذَوّب برِفْق فإنّ الماء یغلى  3أسْفَل
العَنْبَر ویَذُوب العَنبَر |ل 17 :ظ| علی رَأسه ثمّ یؤخذ عشرَة مثاقيل عُود هِنْدي َمسْحُوق
ویُنزَل |ب11 :و| التَور عَن النار و |ط |114 :یُلْقَى فيهِ العُود المَسْحُوق اليابِس ویُحرّك مَع
العَنبر في التَور ليختلط به ثمّ یُطرح عَلَيه عَشرة مثاقيل مِسك مَسحُوق ویُجمَع ویُعمَل مثل
ما 4عُمِل باألوّل وهَذا أسلَمُ  5في الشِتاء على برد الهواء واللَون األوّل في الصَيف علی حَرارة
النار وإذا بُسِط المثلّث على الصَالیَة لِلقَطْع إذا كان تَذویب عَنبره علی هذِه الصِفة ویُرَى آثار
العُودِ فيهِ باقيَ ةً فليُمَرَّ الفِهْر علی النَدِّ وهُو علی الصَالیة قبل البَسْط ليَختلِط بَعضه ببَعْضٍ
وإن تغافل الصانِع خرَج النَدُّ وفيهِ آثار صُفرٌ مِن العُودِ فإذا ابيضّ زالَ ذلك عَنْهُ وال یَظهَرُ
فأ ّما عال َمةُ سَالمةِ النَدِّ من ید الصانِع |ل 17 :ظ| عند الفِراغ ِمنَ العَجْن هُو أنْ یخرُج عَجناً
مُجتَمِعاً ال یتفتَتُ في الكفِّ ویُمكن الطَبْع عَ لَيه وإنْ أُرید إعادَة عجنهِ وردّه إلی تقطيع آخر

 .1ل :سهولة سهولة
 .2ط + :ذلك
 .3ب :ٮغلى؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .4ط :ـ ما
 .5ط :اسم
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أمْكن |ب11 :ظ| وإن رُئي یتَفتّت علی الصَالیَة وال  1یجتمع عُلِمَ إنَهُ قَد أصابَهُ حَرُّ الهواء
وبردُه فإن كان فَسادَه ِمنْ جهَة بَردِ الهواء أمكن إصالحُه لِأنّهُ ال یَكون مُحتَرِقاً وهُو أنْ
یُؤخَذ كما هُو ویُطرَح في الصينيّه ویُرَدّ إلى وسَط الماء ویُوقَد تحتَهُ 2فإنّه یَنحلّ ویُعادُ قطعُه
وعَجنه وال ضَرر بهِ وإن كان الفَساد من حَرارَة النار فال وجه لِإصْالحِه بَتّة لِاحتِراقِه وإذا كانَ
النَدُّ قَليالً ولم یُخَف عَلَيه بَردُ الهواء یُجعَل فَتایل ویُقَطَّعُ فإنّه یَخرُجُ حَسناً ویُحذَرُ مِن
احْتِراقِ العَنبَر |ط |115 :عِنْدَ التَذویب |ل18 :و| إذا كانَ على النار مِن  3دُون وساطَة الماء
وعال َمةُ احتراقهِ أنّهُ إن 4شُمّ رائحته وهُو علی النار فَهُو حَرِق ویَتفتَتُ عندَ الصَنعَة في
الصَيفِ فَهذا الذي ال حيلَة لَهُ وال یجب أن یُقرّب النَدّ شيء من الكافُور قَلّ أو كثُر وال
یُسمَع قولُ العَوا ّم إنّ الكافُور في الطّيب |ب12 :و| كالمِلح في القِدْر إلّا أن یَأ ُمرَ بهِ صاحب
الطيب فيُلقى علی مئة مثقال نَدّ وزن دانق كافَور فإنّ هَذا القدر یحلّيهِ  5وال یتأذّى صاحبُه
بحرارة المسك وفي الجُملَة ال یدخلُ الكافُور إلّا في طيب العَوا ِّم وال یُستعمَل ماء الورد في
شيء مِن الطيب فإنّه ال یَطيب علی النار.

 .1ط :ـ ال
 .2ب :يحته؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .3ط :ـ من
 .4ط :إذا
 .5ط :يحكيه
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صَنعَة ندّ بقالَب
یُؤخَذ عشرةُ مثاقيل مِسك مسحُوق وخمسةُ مثاقيل |ل19 :و| عَنْبَر ویُذَوّب علی الماء
ویُطرح عَلَيه المسكُ المَسْحُوقُ ویُجمَعُ ویُحرّك من غيرِ أن یُقرّبَ إليهِ شيء مِن الماء
ویؤخذ خِرقَة كتان رقيق  1ویبسَط على وجه القالَب ویُبَلُّ بالماء ویوضَع المَعجُون عَلَيه
ویُسَوّى ویُؤخَذ الطَرف  2اآلخر مِن الخِرقة ویُبسَطُ علی  3وجهِ المَعْجُون ویُوضَع القالَب الثاني
عَلَيهِ ثمّ یؤخذ النَدّ ِمنْهُ فيخرُج حَسناً وال یَعْلَق |ب12 :ظ| بالقالَبِ ومِن الناسِ مَن یَعملُه مِن
غَير خِرقَةٍ فَرُبما عَلِقَ العَجْنُ 4بالقالَبِ وال یخرُج النَقش َمسْتَویّاً.

صنعَةُ نَدٍ یَدخُلُه سك المسْك
یُؤخَذ أُوقية عُود صِنفي ویُسحَق سحقاً ناعِماً وینخَلُ بحریرةٍ صفيقَة ویُؤخَذ مثقاال  5مِسك
تُبُتي مَسحُوق ومثقال ونصف عَنْبَر ُمقَرّص | 6ل19 :ظ| ویُؤخَذ أربعَة مثاقيل |ط|116 :
ونِصف سُك المِسك ویُسحَق ویُبَلّ في سُكرّجَة بالماء القَراح فَيُطرَح في التَور قَليلُ ماء
ویُلقَى عَلَيه مِن العَنبر المُقَرّص مِثقال ویُوضَعُ علی النار  7ویُذَوّب ویُطرَح عَلَيه

السُك 8

 .1ط :رقيقة
 .2ط :الطرق

 .3ل :عليه
 .4ط :معجون
 .5ب ول وط :مثقالين؛ كذا في بقية الحاالت.
 .6ب ول :مُقرَّض؛ كذا في بقية الحاالت .جاء ضبط ط فی النص.
 .7ط :ـ النار

 . 8ل وط :المسك ؛ ب :المسُك؛ يبدو أن الكاتب حاول أن يحول كلمة «المسك» إلى كلمة «السُك».
فيما يتعلق بمعنى العبارة« ،السُك» هو الصحيح.
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المبلُول ویُحرّك بالملعقة ویُغلَى ثمّ یُلقَى عَليهِ العُود المَسحُوق ویحرَّك ثمّ یُلقَى عَلَيهِ
المسك المَسْحُوق 1ویُبْسَط علی الصَالیَة ویُقطَع ویُرفع علی المُنخل فإذا جَفّ عُلّيَ بباقي
العَنبَر وهو نِصف مِثقال لِيَبْيَضَّ ویَحْسُن| .ب13 :و| ومِن الناس مَن یُذَوّب عَنبَر هَذا النَدّ في
جَوف السُك ولكنْ رَبّما لَم یَذُب  2العَنبر بتَمامِه في وسَطِ السُك ولكنْ إنْ ذُوِبَ على ما
ذَكرتُه آنفاً كانَ أصوَب.
ومِن الناس من |ل20 :و| یَدُقّ  3العَنبر والمِسك بالهاون فأمّا دَق المِسْك بالهاون

فمِن 4

أعظَم الخَطأ والعَنبرُ أسْلَمُ ألنّه ال یُحر قه شيء غير النار ویُخاف علی إحتراق المسك عندَ
السُحْق فَال یَصلحُ لَهُ إلّا الصَالیَةُ والفِهْرُ والرِفقُ بهِ.

صَنعَةُ الندِّ الزَعفَراني األوّل ویُعرَفُ بالمخمس
یؤخذ عَشرة مثاقيل مِسك وعَشرة مثاقيل عنبر  5وعشرَة مثاقيل زَعفران وعَشرة مثاقيل عُود
هِندي وعَشرة مثاقيل كافُور زباجي ویُسحَقُ كلّ واحدٍ ِمنْها على االنفراد سوى العَنبر
ویُذَوّب العَنْبَر ویُلقَى عَلَيهِ العُود المسحُوق |ب13 :ظ| ثمّ الزَعفران ثمّ الكافُور ثمّ المِسْك
ویُحرّك الجَميعُ في التَورِ ثمّ یُبْسَطُ  6على الصَالیة ویُقَطَعُ فهذا أجْودُ |ل20 :ظ| طيبٍ یَقعُ

 .1ط :ـ ویحرك  ...المسك المسحوق
 .2ب ول :لم يَذُوب ؛ ط :ال یذوب
 .3ط :يفرق
 .4ط :فخطاء من
 .5ط :ـ وعَشرة مثاقِيل عنبر
 .6ط :ـ ثمّ يبسط
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فيه الكافُور  1والزَعفَران وكان یستَعملهُ القُدَماءُ مِن أهْلِ البَصيرةِ ومِن الناس من یَرُدّ جُزءَ
الكافُورِ والزَعفرانِ إلى نِصْفهِ لِغَلَبةِ رائِحتهما علی المسك والعَنبر فَتَستَوِى األرائح ویَسهُل
صَنعتُه.

صَنعَة لَون آخر مِ ْنهُ
یؤخذ أُوقية عُود هندي أو صِنْفي ووزْن درهَم بُنك مُحبَّر  2ونِصْف درهم قُسط بَحري ُمقَشَّر
ونِصْف دَرهم الذَن الطيب الرَطْب ونِصْف |ط |117 :درْهَم خَشَب الصَندَل  3المَقاصيري
ووزن درهَمين زَعفَران وسبعَة مثاقيل سُك المِسك ومِثقاال  4مِسك ومِثقال عَنْبَر ومثقال
ونصف كافُور زَباجي تُجْمَعُ هَذِه األجزاءِ َمسْحُوقة |ب14 :و| مَنخُولَة كلّ واحدٍ علی االنفراد
ویُذَوّب العَنْبَر ویُعْلَى  5المسك |ل21 :و| مَع نِصْف مثقال عَنْبَر وتُعجن اآلالت األُخَر بهِما
ویُطرَح عَلَيهِ قَلَيلِ ماء التُفاح ووزْنَ دانَق دُهْن البَلسان  6ویُترك ليلة حتى یَختَمِر  7ثمّ یُحَبّب
مِثل الحمّص ویُعلَى بباقي العَنْبَر وهو نِصْف مثقال.

 .1ط :ـ يقع فيه الكافور
 .2ب وط :مُحٮر؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .3ط + :و
 .4ب ول :مِثقالين ؛ ط :مثقاالن
 .5ط :يغلى
 .6ط :بالسان
 .7ل :يختم ؛ ط :يحتم
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أنواعُ العُودِ المُطَرَّى فَاألوّل المُدْرَجُ
وهُو أنْ یُؤخَذ عَشرَة مثاقيل عُود هِنْدي ویُقطّع علی تَقطيع المُطرَّى ثمّ یؤخذ أربعَة مثاقيل
عَنْبَر ویُقرص  1ویؤخذ سِتّة مثاقيل مِسك تُبُتي مَسحُوق ویُطرح العَنبر في التَور بال مآءٍ
ویُوضَع علی نارٍ ليِّنَة ویُحرّك بالملعقة ليُذَوّب ثمّ یُلْقَى العُود المقطّع فيهِ ویُحرّك تَحریكاً
جيداً ثمّ یُطرح عَلَيهِ المِسك المسحُوق ویُحرّك |ب14 :ظ| ثانياً  2ثمّ یؤخذ قطعة قطعة |ل:
21ظ| مع الطِال ویُسوّى بأطراف األصابع لِئلّا یتبيّن أثرُ العُودِ ویُطرح علی المُنخُل وال یَجبُ
أنْ یَقع فيهِ وزن دانق من الماء فإنّه ال یقبَلُ الطِال ویخرُج العُود عاریاً ویحذر عندَ تَذویب
هَذا العَنبر فإنّه یجب تَذویبه بال مآء لِئلّا یَحْتَرِق.

نَوع مِنهُ

آخر 3

یُؤخَذ عَشرَة مثاقيل عُود هِنْدي ویُقطَع علی الصِفة المتقَدِمة ویُسحَقُ أربَعَة مثاقيل ِمسْك
ویُقرص أربعة مثاقيل عَنبَر ویُطرَح في التَورِ وال یُطرَحُ فيهِ ِمنَ الماءِ شيء ویُلقى العَنبر فيهِ
ویُذَوّب بلين ورِفقٍ فَإذا ذابَ یُصْبَرُ عَلَيه لِيهْدَأ  4فإنّه إن أُلقِي عَليه المِسك احْترَق بحرارَة
العَنبر ثمّ یُلْقَى |ط |118 :علَيه المِسْك ویُحَرَّك ثمّ یُلقَى فيهِ العُود المقطّعُ |ل22 :و| ثمّ
یُوضَع علی مُنخل شَعر ویُجَفّف في الظِلّ.

 .1ب ول :یقرض؛ كذا في بقية الحاالت .جاء ضبط ط فی النص.
 .2ب :ثاتِيا؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .3ل وط :نوع آخر منه
 .4ط :ليهدى
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|ب15 :و| نَوعٌ آخَر ِمنْهُ
یؤخذ عشرَة مثاقيل عُود هِنْدي ومِثقاالن  1ونصف عَنْبَر ویُقرص ومثقاالن ونِصف مِسك
َمسْحُوق ویُذَوّب العَنبَر في تَور بال ماءٍ ویُلقَى فيهِ العُود المُقطَع ویُحرّك بالمِلعَقة ویُلقى في
التَور زُجاج واسِع ویُنثر عليه المِسك المَسحُوق ویُحرّك التَور ليلتزِق 2جَميع المِسك بالعُود
ن  4أنواعِ
المُغلى بالعَنْبَر ثمّ یسوى 3القِطاعُ بأطرافِ األنامِل ویُوضع علی المنخل وهَذا أدْو ُ
المُدْرَج وهُو علی ما یستعملهُ أهْلُ بَغداذَ .5

نَوعٌ منهُ آخَر 6مُس َت ْبدَعُ
یؤخذ عَشرة مثاقيل عُود هندي ویُقطَع بالكاز ثمّ یثقَب  7ویُجعَل في كلّ قِطعَة ثقبتان أو
ثالثَة 8ثمّ یُؤخَذ شيء مِن العَنبَر فَيُذَوّب ومِثاله | 9ل22 :ظ| مِن المسك المسحُوقِ فيُعجَن
|ب 15 :ظ| ویُجعَل فتایل صغاراً دقاقاً ویجعَل في ثقب القِطاع ویُترك أیاماً ثمّ یؤخذ بعد
ذلك لِك لّ عَشرَة مثاقيل من هَذا العُود المثقوب سِتّة مثاقيل 10مِسك وثالثة مثاقيل عَنْبَر

 .1ب ول وط :مثقالين؛ كذا في بقية الحاالت.
 .2ط :ليلزق
 .3ب :يُسَوّى ؛ ل :تسوی؛ جاء ضبط ط فی النص.
 .4ط :دون
 .5ل وط :بغداد
 .6ل وط :نوع اخر منه
 .7ب :بثقب؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .8ب ول :ثقبتين ثالثة ؛ ط :صين ثالثة
 .9ب ول وط :مِثلي ِه
 .10ط :ـ من هذا  ...مثاقيل
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ویُذَوّب العَنبَر علی رَأس قليل ماءٍ ویُترَك حَتى یَهدَأ 1ثمّ یُلقَى عَلَيهِ المسك المَسحُوق
ویُعجَن عجناً جَيِّداً ویؤخذ مِن العُود المَثقُوب قِطعَة قِطعَة فيُدْرَج في شيء مِن هَذا المَعْجُون
ویُوضعُ علی المنخُل ویُجفَف في الظِلّ وهَذا یُسَمَّى َملْفُوفاً.

نَوع آخَر مِ ْنهُ
یُؤخَذ عَشرَة مثاقيل عُود هِنْدي ویقطَع علی تَقدیر المُطَرّى ویؤخذ عَشرَة مثاقيل مِسك
مَسحُوق وعَشرَة مثاقيل عَنْبَر فَيُذَوّب من هَذا العَنبر مِثقاالن |ط |119 :ونصف ویُلقَى فيهِ
|ل23 :و| العُود ویُحَرّك ویُنْثَر عَلَيه مِثقاالن ونِصف مِسك ویُحرّك ویُوضع علی مُنخل
حریر ویُصيرُ  2عليه أیاماً ليجفّ ثمّ یؤخذ أیضاً مِثقاالن ونِصْف |ب16 :و| عَنبر ویُذَوّب ویُلقَى
فيهِ 3هَذا العُود ثانياً ليتشرَّب  4العَنْبَر ویُنثَرُ عَلَيهِ أیضاً مِن المِسك مِثقاالن ونِصْف ویُرفَعُ وال
یزال یُعمَلُ بهِ مِثلُ ذلك حَتى یَفنَى تمام المِسك والعَنْبَر وهو مِن كلّ واحدٍ عَشرَة مثاقيل
ثمّ یُستَعمل وهَذا یُسَمَّى مُكرَّراً.

 .1ل وط :يهدي
 .2ل :يصبر
 .3ط :عليه
 .4ط :ليشرب
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صَنعَة عُود مُطَرّى

بمسك1

یؤخذ أُوقيّة عُود صِنفي ویُقطَّع ویُسحَ ق مِثقاالن ونِصْف مِسك ویُؤخَذ مثقال ونِصف عنبر
ویقرَص ویُؤخَذ أربعَة مثاقيل سُك المِسك ویُسحَق ویُنخل بمنخل شَعر صفيق ویؤخذ من
|ل 23 :ظ| العَنبر المقرّص مثقال واحد ویُجعَل في التَور مَع السُك ویُبلّ ویُوضَعُ علی النار
ویُذَوّب العَنْبَرُ في السُك ویُلقَى فيه العُود المُقَطّع ویُحرَّك تَحْریكاً شَدیداً ثمّ یُلقَى

عَلَيهِ 2

المِسك المَسحُوق ویُوضَع علی المُنخُل الشَعر قِطعَة قِطعَة فإذا جَفّ یُنْفَضُ مِن المنخل
|ب16 :ظ| ویُعلَى  3بباقي العَنبَر وهو نصف مثقال.

صَنعَة تَعليَة  4العُود المُطرّى بالعَ ْنبَر
یؤخذ لِكلّ أوقية عُود مُطرّى نِصف مِثقال عنبَر أشهَب ویُقرص ویُجعَل العُود علی الكاغد
ویُعمَد  5إلی التَور فَيُوضع علی النار ليحمَى قليال ثمّ یُطرحُ فيه اليسير مِن العَنبر فإذا أخَذ في
الذَوبان رُشّ عليه قليلُ ماءٍ فإنّه یَذُوب تمام العَنبر بالبُخار ویُلقُى العُود في  6التَور علی رأس
العَنبر |ل24 :و| ویُحَرّك في التَور بالمِلعَقَة ثمّ یُخرَجُ ویُبسَطُ |ط |120 :على الكاغد ویُعاد

 .1ب :بمسُك ؛ جاء ضبط ل فی النص؛ يبدو أن الكاتب حاول أن يحوّل كلمة «بسُك» إلى كلمة
«بمسك» .فيما يتعلق بمعنى العبارة« ،بمسك» هو الصحيح.
 .2ط :على
 .3ط :يغلى
 .4ط :تغلية
 .5ط :يعمل
 .6ل + :مآء

… 55/ Kitāb al-Ṭīb by al-Khāzin

التَور  1علی النار ویُلْقَى فيهِ شيء آخر مِن العَنْبَر ویُعمَلُ به  2مِثل العَمل األوّل ویُذوّب النصْف
مثقال مِن العَنْبَر في ثَالث دَفعاتٍ ليَصير العُود مُغرَّقاً فإنّه إن ذُوِّب العَنبَر 3في دَفعَةٍ  4واحِدَة
وأُلقي العُود فيهِ لَم یُصِب العَنبَر أكثر |ب17 :و| قِطاعِه.
وإذا احْتيج إلی تَطْریَة  5قِطاعٍ كبارٍ لِتَزْیين المجالِس وال یمكنُ إلقاؤها في التَور فيُؤخَذ
لكلّ َمنّ ِمنْهُ رُبع من  6سُك أو أقَلّ ویُسخن  7ویجعَلُ فيهِ من المِسك ما أرادَ صاحبهُ ویؤخذ
العُود ویُطلَى عَليهِ السُك  8بالمِلعَقة والمجرَفة ویُوضع في الشمس ليجفّ ویُنظَرُ اليهِ فإنْ
كان بقى مِنهُ مَوضع لَم یُصِبْهُ فَيُعادُ عَليهِ |ل24 :ظ| فإذا جَفّ عُلِّيَ بشيء مِن العَنْبَر

وصِفَتُهُ 9

لِلتَعليَة أنْ یؤخذ العَنْبَر فَيُذَوّبَ علی رأس شيء قَليل من الماء في التَورِ ویُؤخَذ مكنِسَة
وتغمس في العَنْبَر ویُمَرُّ بها علی وجْه العُودِ فإذا جَفّ ابيضّ لَونُه وطابَت رائحَتُه.

صِفةُ لَخلَخةٍ تُعرَفُ بالسُلَيمان َّيةِ
یُؤخَذ عَشرة مثاقيل عُود هِنْدي وعَشرة مثاقيل مِسك تُبتي وعَشرَة مثاقيل عَنبر أزرَق دَسِم
وعَشرة مثاقيل |ب17 :ظ| كافُور زَباجي وعشرة مثاقيل سك المِسك یُسحَق كلّ واحدٍ على
 .1ط + :على التور
 .2ط :ـ به

 .3ط :ـ مغرقا  ...لم يُصِب العنبر  +كله او
 .4ب :دَقعَة؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .5ط :نظرته
 .6ط :فیوخذ من منه من
 .7ل :يُسحن
 .8ط :المسك
 .9ط :صفة وصفه
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حِدَة سحقاً ناعِماً ویُعجَن العُود بدُهن الياسمين ویُلزَقُ في غضارة 1صينيّة ویُؤخَذ عشرَة
مثاقيل عُود هندي ویُقَرض ویُخلَط َمعَهُ عَشرَة مثاقيل 2كافور زَباجي ویُعمل مجمرة صغيرة
بحَيثُ إن قُلِبَت الغضارة | 3ل25 :و| عليها استوت علی األرضِ ویُبخّر العُود  4المَعجُون ِمقْدار
عشرین یَوماً أو تَما َم شَهْرٍ 5بهذا العُود والكافُور وكلّما ازداد  6تبخيره زادَ طيبُه وفي كلّ یو ٍم
یُعادُ عَجنهُ بدُهنِ نفسِه فَإذا كان بَعد شَهر ذُوِّب |ط |121 :العَنْبَرُ في قليل دُهنِ البان ویُلقَى
علی العُود المُبخَّر ویُحرَّ ك بالملعَقَة ویُلقَى عَلَيهِ السُك ثمّ الكافُور ثمّ المسك ویُجمَعُ كلّه
ویُوضَعُ علی الصَالیَة ویُسحَقُ بالفِهْرِ ليَسْتَمِرَّ بَعضُه ببَعْضٍ |ب18 :و| ثمّ یُلْقَى عَلَيهِ  7شَيءٌ
مِن شَراب التُفاحِ الشامي ویُسْحَق المَعْجُون بهِ ویُزادُ الشرابُ إلى أن یخرُجَ كلّ دُهنٍ فيهِ
مع الشراب ثمّ یُعْصَرُ إلى أن ال یبقى فيه من الدُهْنِ والشرابِ شيءٌ ثمّ یُؤخَذ وزن دانق
دُهْن |ل25 :ظ| البَلسان ویمسَحُ بهِ وجه اللَّخلَخة ویُجعَلُ  8في ظَرفِ زُجاجٍ أو صيني فإذا
جَفّ علی األیا ِم واحتيجَ إلی تَليينهِ أُعيدَ سحقُ اللخلَخةِ مَع شرابِ التُفاحِ على ما قد وصفته

 .1ب ول :عِضَارة ؛ ط :غظارة

 .2ط :ـ ويقرض  ...مثاقيل
 .3ل :العضارة ؛ ط :الغظارة
 .4ل :العون
 .5ل :شهرين
 .6ط :زاد
 .7ط :على
 .8ط :ـ ويجعل

… 57/ Kitāb al-Ṭīb by al-Khāzin

إلى أن یَلين ویخرجُ الشرابُ ِمنْها وتَمسَح  1ثانياً بدُهنِ البَلسان فتعُودُ إلی طَراءَتِها وفي
الجملَة إنْ أُسْقِطَ السُك مِن النُسخَة أو رُدّ إلی نصف جُزءٍ لَم تَجِفّ 2ما بَقيَت.

خةِ السَوداءِ
صِفَةُ اللَخلَ َ
یُؤخَذ عَشرة مثاقيل عُود هِنْدي وعَشرَة مثاقيل |ب18 :ظ| سك المِسك مَسحُوقان

3

ویُعجَنان بماءِ التُفاح ثمّ یُسحقان ثانياً علی الصَالیَة ليَسْتَمِرَّ بَعْضه ببَعْضٍ وإن كانَ كثيراً دُقّ
بالهاون ليسْتَوِي ثمّ یُطرَحُ عَلَيهِ مِثقال كافُور زباجي أو مثقال ونِصْف ویُلقَى |ل26 :و| علَيه
اليسيرُ مِن دُهْنِ البلسان وقَليل من دُهْنِ البان ویُعجَن باليدِ ليَصير بحالةٍ یقبَل الطَبْع وهَذا
اللَون ال یَدخلهُ مِن الطيبِ إلّا ما ذُكرَ وهو علی ما یَستَعمِله أهل جُرجانَ وطَبَرستانَ
وخُراسان.

صَنعَةُ لخلخة بَيضاء للحمّام
یُؤخَذ الكافُور الفَنصُوري |ط |122 :ویُسحَقُ ویُنخَلُ بحریرةٍ ویُجعَلُ شيءٌ ِمنْهُ في مدهَنٍ
ب  4إلی أن یَصير للَونهِ قوا ٌم ویطلَى في
ویُلْقَى عَلَيهِ من دُهْن البَنفسَج قَدر الحاجةِ ویُضرَ ُ
الحمّام علی المَوضع الَذي لَحِقَتهُ النُورَة.

 .1ل :يمسح
 .2ب :تحِف؛ جاء ضبط ل فی النص.

 .3ب ول وط :مسحوقين
 .4ب :يُصرَبُ؛ جاء ضبط ل فی النص.
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1صنعة غالية خاصيّة
یؤخذ عشرة مثاقيل مسك ویُسحَق سحقاً ناعماً وثالثة مثاقيل وثلث عنبر أزرق دسِم
ویُقْرص ویُذوَّب مع قليل دهن البان |ل26 :ظ| وإن كان فيه مناقيرُ ومخاليبُ فليُصفَّ
بخرقةِ كتانٍ ثمّ یُطرَح المسكُ عليه ویُزاد فيه من الدهنِ على قدرِ الحاجة ویُضرَب ضرباً
جيّداً ویُجعل في ظرف ذهبٍ أو زجاجٍ فإذا كان الزمان صيفاً ویُذَوّب العنبرُ للغاليةِ عُمِد  2إلى
قليل جليدٍ أو ثلجٍ ویوضَع أسفل ظرف الغالية والعنبر المذوب  3فيه لِيَبْرُدَ ثمّ یُلقَى المسكُ
عليه ویُحرَّك فإنّه إن ألقِي المسك فيه وهو حارّ ولم یبرد احترق المسك بحرارة العنبر وإن
كان المسك ضعيفا فإنّه یَحتاجُ لكلّ عشرة مثاقيلَ منه إلى مثقالين ونصف عنبر وإن زیدَ
في العنبر غلب المسك ومن الناس من تكون الرطوبةُ عليه غالبةً فيميل إلى رائحة العنبر
|ل27 :و| فيجعل لك لّ مثقال من المسك نصف مثقال عنبر وإن احتيج إلى غالية مُكفرة
فيؤخذ من هذه الغالية قدر ما یحتاج اليه للوقت ویُفرك عليها شيء من الكافور ویُستعملُ
فإنّ الغاليةَ إن بقيت أیاماً وفيها كافورٌ فسدت وغایة ما یُلقَى من الكافور على كلّ عشرة
مثاقيل غالية مثقال ونصف.

 . 1هناك ورقة مفقودة في ب وجاء ضبط ل فی النص.

 .2ط :ـ عمد
 .3ط :الذوب
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صفة غالية

للتفرقة1

یُؤخذ من نوافج المسك الفارغة التُبُتّيةِ في أكراشها  2وتُقطع بالشفرةِ والكاز ویُلقَى عليها
شيءٌ من البالوس القدر الذي ینطحن |ط |123 :النوافج معه ویُطحن 3برحی 4ال یُطحن بها
غيرُها ثمّ یُنخل بحریرة صفيقة|5ب19 :و| ویُخلَطُ بدُهن البان ثمّ یُؤخَذ لِكلّ مئة مثقال منهُ
مثقاال عنبر دَسِم ومثقاال شمع أسْوَد |ل27 :ظ| ویُذَوّبان مَع قَليل دُهْن بان ویُخلَطُ مع هَذا
األصْل ویُلقَى في الهاون ویُدَقّ ليَصير مثل المَرهَم ثمّ یُؤخَذ لِكلّ مئَه  6مِثقال ثالثة مَثاقيل
ِمسْك ویُطرَحُ عَلَيه ویُحرّك ویُترَك إلی أن یَعْتُق فَإذا عَتُق أُخِذَ لِكلّ مئَه مثقال من هذا
األصْل خمسة وعشرون  7مِثقاالً مِسكاً جيداً وثمانيَة مثاقيل عَنبر دَسِم ویخلَطُ بهِ مَع قَليل
دَهْن البان ویُرفَعُ في زُجاج فَإذا حالَ الحَولُ عَلَيه لَم یَتميّز من الخالص وأهلُ فارس
ال یستعمِلُون دُهن البان في شيء من الغَوالي بَل یَعملُونها ِمنْ دُهْن الياسمين.

 .1ط :التفرقه
 .2ل وط :كراشها؛ جاء ضبط رواية ابن كيسان في النص.
 .3ط :ـ ويطحن
 .4ط :بريحا
 . 5من هنا يبدأ النص بعد الورقة المفقودة فی ب.
 .6ط :األصل انّه
 .7ب ول وط :عشرين
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|ب19 :ظ| صَنعة ذَریرَة مُمسّكة تُعرَفُ بالعَبير
یؤخذ عَشرة مثاقيل مسك جَيِّد وإنْ كانَ فيهِ أكراشٌ لَمْ 1یَضُرُّ ویُسحَقُ |ل28 :و| سحقاً
ناعِماً ویُنخَلُ بحریرة صفيقَةٍ ویُؤخَذ خمسة مثاقيل عُود هِنْدي  2ویُسحَقُ سحقاً أنعَم مِن
المِسك ویُجمَعُ بينهُما ویؤخذ نِصْف مِثقال عَنبر ویُذَوّب ویُلقَى عَلَيهِ المِسك والعُود
مسحوقين مَنخُولين ویُحرّك ویُرَدّ إلی  3الصَالیَةِ ویُسحَقُ ثانياً لِيَصير مَع العَنبَر شيئاً واحداً
ویُعادُ نخلُه فما یَخرُجُ على ظَهْر  4المنخُلِ من باقي العَنْبَر یُرَدُّ إلی الصَالیَة ویخرج من
أسفَلِ المنخلِ القدر الذي یُلقَى علی باقي العَنبر لينسَحق به فإنّه یَصعُب سَحقُ العَنْبَر وحدَه
یُفَعِلُ ذلك إلى أن یَنزل العَنبر فَإذا |ط |124 :تَمَّ فَأرفَعُه في ظَرف زُجاج ویستوثق مِن رأسِه
لئال | 5ب20 :و| تَضعُف  6رائحَته فإذا حالَ عَلَيهِ الحَولُ ضَعُفَت فَيَجِبُ إعادَة السَحْق عَلَيهِ
ویُطرى بشيء مِن المِسك |ل28 :ظ| وحدَه لِيَنفتِق  7رائحتها وتُعادُ في مَكانِها ومن الناس
من یَميلُ إلى رائحَة العُود الهنْدي فيجعَل العُود عَشرَة  8والمِسك خمسة والعَنبر ربع مِثقال.

 .1ط :ـ لم

 .2ط :ـ هندي
 .3ط :على
 .4ل :ظاهر
 .5ط :لكيال
 .6ب :ٮضعُف؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .7ب :لِٮنفتِق
 .8ل :عسرة
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صَنعَة ذریرةٍ مُكفَّرة
یُؤخَذ مِن األشنَةِ كفٌّ وهُو یُسَمَّى دُوالَة یُوجَدُ عند الصَيادلَة ویُندى ویُطرح في قطعَة مِسح
ویُمَرُّ المسح عَلَيهِ بِقُوةٍ لِيَتَقَشَّرَ فإذا تقشّرَ 1وابيضّ لَونُه قُطِع وطُحِنَ وحدَه وعُجنَ بماء الورد
وأُلْزِقَ في إناءٍ نظيفٍ ویُبخر كلّ یَو ٍم مِراراً كثيرةً  2بالعُودِ والكافُورِ ومَتى جَفّ أُعيدَ عَجنُهُ بِما
ذُكرَ وإن خيفَ علَيهِ تَسْویدُ لَون |ب20 :ظ| الذَریرَة مِن تَبخيره بالعُود بُخِر بالكافُور وحْدَه
لكن تَمام طيبه في تبخيره بالكافور والعُود فإذا فُرغ مِنهُ أُخِذ |ل29 :و| عَشرَة مثاقيل منهُ
وسُحق وطُرِح ،وطُرِح  3عَليه مِن الكافُور الفنصُوري مثقاالن ویُجعَل في مخزنة ضَيِقَة
الرَأس 4ویُ ستَوثق مِنها وهيَ بَيضاءُ نَقيّة طَيِّبة وما سِوى هَذین اللّونين مِن الذَرایِر الطالونية
واللُفاحيَّة وغيرها فَأصْلُها مِن البُنك وهُو طيبُ العَوامِّ.

صَ ْنعَة الرامك وهَو أصل السَك
یُؤخَذ مِن العَفصِ الطَري عَشرة أمنان ویُحرَقُ بالنار وإنْ أُحرِقَ علی طوابِقَ 5مِن حَدید كان
ن 6طحناً جَيّداً ویؤخذ العِنَب األسود المُدرك ویُعصَرُ ویُؤخَذ ماؤُه ویُجعَلُ في
أجود ویُطحَ ُ
س  7ویُغلَى ویُؤخَذ رغوته فإذا صارَ صافياً مِن الوسخ وانعَقَد  1تُرِك
طَنجير أو قِدْر مِن نُحا ٍ
 .1ب :ٮٮقسر
 .2في االصل :كثِيرة
 .3ط :ـ وطرح
 .4ط :ـ الرأس
 .5ط :طرايق

 .6ب :يُطجَنُ؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .7ط :قدر نحاس أو طنجير
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ليهَدأ | 2ب21 :و| ثمّ طُرح فيه العَفص |ل29 :ظ| المُحرَق المَسحُوق ویُحرّك بالمجرفَة |ط:
 |125لِيَستَمِرَّ ویؤخذ قطعة باریا  3ویُبْسَطُ في الشَمْس ویُصَبُّ عَليهِ ذلك ویُسَوّى بالمجرفَة
فإذا جَفّ وتَفَتَّتَ أُخِذَ وهو رامك .فَإن كان بَریقُه ظاهِراً وهُو صُلْبٌ یتألألُ مِثل المِرآة عُلِمَ
أنّه جيّدٌ سَلي ٌم  4وما كانَ لونهُ وصَالبتُهُ خِالفَ ما ذُكرَ كان غَير جَيّدٍ وإنّما غَرض حَرق
العَفص لِيَذهَب عَنهُ رائحة العُفوصَة  5ومِن الناس من ال یحرِقه بَل یَطْحَن العَفْص علی
جهَتِه ثمّ یَعجنْهُ  6بماء العِنَب المُغلَى علی ما تَقَدّ َم ذِكره فَإذا جَفّ أعادَ طَحنَهُ وعجنه علی
الصِفَةِ المتقَدِّمَة یفعَلُ ذلك مِراراً كثيرة ليزُول عَنْهُ رائحةُ العَفصيَّةِ  7ثمّ یَرفَعُهُ.

صنعَةُ السُك
|ب21 :ظ| یُؤخَذ مِن هَذا الرامَك عَشرَة أمنان |ل30 :و| ویُطْحَنُ طَحْناً ناعِماً ثمّ یُؤخَذ لِكلّ
من ِمنْهُ عَشر نَوافِج فارِغَه تُبُتيَّه بأكراشِها ویغمسها في الماء وتُترَك فإذا كانَ في غَدٍ أُخِذ
هَذا الرامَك المسحُوق وعجِن بماء النوافج ویُلقَى علی كلّ مَن مِنهُ مِن المِسك مثقال واحد
أو خمسة مثاقيل أو عَشرَة مثاقيل ویُقرص وكلّما عُتق كان أجود والماء الذي یُعجَن به

 .1ب :اتعَقد؛ جاء ضبط ل فی النص.
 .2ل وط :ليهدى
 .3ط :ٮارٮه
 .4ب ول وط :أنّهَا جيّدةٌ سَليمَة
 .5ل :العُفوصيّة
 .6ط :يعجن
 .7ط :العفوصة
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یَجِبُ أن یَكون مَوزُوناً فَمِن الناس مَن یَعجن ِمنْهُ َمنّاً بأربَعين وزنه أو بخمسين وزنه او
بسِتّين وزنه فَإنْ زید عَلَيه لَم یُمكن  1تَقریصه وإن نقص من األربَعين لَم ینعجِن.

صنعَة دَهْن البان
أصْلُ ذلك أشجارٌ بالمدینَةِ تُثمِرُ شيئا یُسَمَّى حَبّ البان علی مثال الفُندُق  2وقد یَكون منه
بالكوفة |ب22 :و| والبَصرَة فيُؤخَذ ذلِك ویُدَقُّ ویُطبَخُ بالماء |ل30 :ظ| فَما كانَ علی رأس
الماء مِن الدُهْن أُخِذَ وأُعيدَ طَبخُ ه مُفرداً ليذهَب عنه ما بَقى فيه مِن المائيَّة ویخلص ویُربّى
الدُهْنُ بالعَنبر والمسك .وصِفَةُ تَربيتِه أن یُؤخَذَ لكلّ مَن منه ِمثْقال 3عنبر ومِثقاال مسك
ویُذَوّب العَنْبَ ر فيهِ ویُخلَط المِسك المَسْحُوق بهِ ویُترك ليحول عَليهِ الحَول فحينئذٍ یَصلُح
لِلغالية |ط |126 :و ِمنه ما یُجلَبُ على جهتهِ غير ُمرَبَّى وال یصلحُ لألدْویَة والتدهين بهِ.
تَمّ الكتابُ والحمدُ للّه ربّ العالَمين وصَلَواتُه علی سيّدنا محمّد النبي وآله وسال ُمه .فُرغ
منه في یَوم اال ثنين عاشِر ربيع اآلخر من سنة تسعين وخمس مِئة| .ب22 :ظ| نُقِل من
نُسخة بخطّ ُمصَنِّفها محمّد بن الحَ سَن الخازِن .وكانَ في آخِرها فَرغ من كتابته محمد بن
الحسَن ابن إبراهيم الخازِن المُكنّی  4بأبيبَكر بغَزنَة في یَوم الخَميس الحادي والعِشْرین من
جماديَ األولى من سنة إحدى وعشرین وأربع مئة.

 .1ط :كم يكن
 .2ط :البندق

 .3ط :ـ مثقال
 . 4ب و ط :المكتني
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العطور
أشباه [العود]

.39 ،38

الذرائر  /الذریرة

.60 ،29 ،24

الذرایر الطالونية

61

[الذرایر] اللُفاحية

61

ذریرة مكفّرة

60

ذریرة ممسّكة

59

الرامك

.62 ،61

الزعفران

.60 ،49 ،37 ،27

السك

.62 ،61 ،56 ،55 ،53 ،49 ،48

سك المسك

.48

الصندل

.41

الصندل المقاصيري

.50

الطيب

.60 ،57 ،56 ،49 ،47 ،38 ،36 ،35 ،32 ،31 ،28 - 25 ،24
.61 ،47 ،34 ،33

طيب /معجونات العوام
العبير

.59

العنبر

.63 ،52 ،60 - 51 ،49 - 43 ،36 - 31 ،26

عنبر أشهب

.54 ،45 ،43 ،31

[العنبر] الزنجي .32
[العنبر] السُالهِطي

.32
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[العنبر] الشِحري

.31

[العنبر] المَنْد

.33

العود

.60 ،59 ،57 - 48 ،46 ،45 ،41 - 32 ،26

[العود] البَنكالي .39
[العود] الجندراني

.39

[العود] السَمَندوري

.34

[العود] الصنفي

.53 ،50 ،48 ،39 ،38

[العود] القاقُلي

.38

[العود] القفصي .39
[العود] القِماري .38
[العود] المطبوخ .39
[العُود] المطرى .54 ،53 ،50 ،38
[العود] الهندي

.60 ،59 ،57 ،55 ،53 – 50 ،49 ،46 ،45 ،39 – 34

الغالية  /الغوالي

.63 ،58 ،57 ،44 ،43 ،34

غالية خاصيّة

.57

غالية للتفرقة

.58

غالية مُكفرة

.58

الكافور

.60 ،58 – 55 ،50 ،49 ،47 ،42 – 40 ،26

[الكافور] الزَباجي

.57 ،50 ،49 ،40

[الكافور] السوجان

.40
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[الكافور] الفَنصوري

.60 ،57 ،41 ،40

[الكافور] المُصَعّد

.41

[الكافور] المَهنَشان

.40

اللَخلَخة  /اللخالخ

.57 – 55 ،32 ،29 ،24

[اللَخلَخة] السُلَيمانية

.55

اللخلخة السوداء

.57

لخلخة بيضاء

.57

المثلث

.46 ،45 ،38

المخمس

.49

المُدْرَج

.52 ،50 ،38

المسك

.63 ،62 ،60 – 55 ،53 - 42 ،37 – 35 ،32 – 26

[المسك] البحري

.29

[المسك] التُبُتّي

.62 ،58 ،55 ،50 ،48 ،45 ،28 ،27

[المسك] التَّتاري

.28

[المسك] الخَرخيزي

.29

[المسك] الخَطائي

.28

[المسك] الصيني

.28 ،26

[المسك] الطَومَستي

.27

[المسك] القِشميري

.29

[المسك] النَيبالي

.28
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المعجون  /المعجونات .56 ،55 ،52 ،48 ،42 ،38 ،35 – 33 ،26 ،24
المُنخُل

.59 ،54-51 ،48 ،43 ،42 ،31

النَدّ  /الندود

.49 - 42 ،38 ،32 ،31 ،24

الند األول

.45 ،44 ،42

الند الزعفراني

.50

الند المثلث

.46 ،45

ند بقالب

.47

ما یتعلق بصنعة العطور
أثفية

.43

األشنة

.60

أكراش

.62 ،59 ،58 ،43 ،42

األمشاط

.39

أوقية

.54 ،53 ،50 ،48 ،37

إناء

.60 ،42
.28

اآلنُك
باریا

.61

البالوس

.58
.40

البُرایة
بُنك

.61 ،50

تبریة

.40
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التدهين

.63
.55 ،32

تطریة
تعلية

.55 ،54 ،32 ،31

تنقية

.43 ،35

تَور

.55 – 48 ،46

حدید

.61 ،44

حریر  /حریرة

.59 – 57 ،53 ،48 ،45 ،43 ،42

حمّص

.50

حنطة

.30 ،29

خرقة

.57 ،48 ،47 ،42 ،31 ،30

درهم  /دراهم

،50 ،34 ،29 - 26

دُهن البان

.62 ،59 – 57 ،54

دهن البَلسان

.57 ،56 ،50

دهن البنفسج

.57

دهن الياسمين

.59 ،55

دُوالة

أنظر األشنة.

زجاج

.60 ،59 ،56 ،54 ،44 ،42 ،40 ،34 ،33 ،30

سُكرّجَة

.48 ،45

سكين

.42 ،40

سنبل الطيب

.29
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شراب التفاح

.55

شطرنج

.39

شعير

.30 ،29

شفرة

.58

شمع أسود

.58

الصَالیة

.59 – 57 ،55 ،49 – 46 ،43 ،31

الصيني  /صينية

.56 ،55 ،47 ،45 ،43

الطِال

.51 ،31

طَنجير

.61 ،44 ،43

طوابق

.61

العفص

.62 ،61

العنب األسود

.61

غشّ  /غشوش

.41 ،40 ،33 ،31 – 29

غضارة

.55

فتایل

.52 ،47 ،44 ،43

الفِهر

.55 ،49 ،46 ،42 ،31 ،29

القالَب

.48 ،47

القِدر

.61 ،47

قُسط

.50

القصعة

.45 – 43
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الكاز

.58 ،52 ،34

الكاغد

.54

كتان

.57 ،48 ،42

الذن

.50

ماء التفاح

.57 ،50

ماء العنب

.61

ماء الورد

.60 ،47 ،26

المِبرد

.40

مثقال  /مثاقيل

.63 ،62 ،60 – 57 ،55 – 42 ،29 – 27

المجرَفة

.61 ،45 ،44

مجمرة

.55

مخزنة

.60

مدهَن

.57

المِسح

.60

مغشوش

.30 ،24

مقراض

.43

مكنِسَة

.55

الملعقة

.56 – 54 ،51 ،50 ،48 ،45 – 43

من  /أمنان

.63 – 61 ،55 ،39 ،37

نُصُب السكاكين

.39
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نافجة  /نوافج

.62 ،58 ،43 ،31 ،29 – 26

نحاس

.61

النورة

.57

الهاون

.59 ،57 ،49 ،45

األماکن
بصرة

.62

بغداذ

.52 ،37

جرجان

.57

خراسان

.57

سفالة الهند

.34

سيراف

.32

صين

.26

طبرستان

.57

عراق

.34

عمان

.34 ،32 ،29

فارس

.59

كوفة

.62

المدینة

.62

المنصورة

.35

هند

.39 ،36 ،35
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األشخاص
ابن أبي السّاج

.37

ابن الحریش الرازي

.37

ابن قَرابة العطار

.37

أبو الحسن أحمد بن عبدهللا المعروف بابن بلكا العطار .27
أبي الفضل بن العميد

.31

الصاحب الجليل كافي الكفاة
فخر الدولة

.25

.27

محمد بن الحسن الخازن

.63 ،24

الحیوانات
بقر

.33

الجراد

.32

دیدان

.33

زَباد

.34

الطير

.33

الغزال

.30 ،29

النمل

.32

الهِرَّة

.34

السمك  /السمكي

.32

أخرى
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اإلبریسم

.25

الجهبذة

.25

الجواهر

.25

الخياطة

.25

دار الضرب

.25

الدیباج

.25

الذهب  /مُذهب

.58 ،44 ،25

الصروف

.25

الصياغة

.25

الفضة

.31 ،25

مجمل الصناعات

.25

النجادة

.25

